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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine in what way 

library users are depicted on images at two academic 
libraries; the University College of Borås Library & 
Learning Resources (BLR) and the Gothenburg University 
Library (GUB). 62 images, from websites and information 
brochures, are analyzed and the main questions are: How are 
users represented on images? What activities are shown? 
What is the difference between BLR and GUB? How can the 
consequences of the representations be understood? 

 
Little is currently known in the LIS-field about how images 
work as constructors of the social reality. The theoretical and 
methodological point of departure of the study is discourse 
analysis, new institutional theory and picture analysis.  

 
The result of the analysis is that BLR shows a larger variety 
of activities than GUB, and more users using the computer. 
The typical user on the images from GUB is sitting in a large 
study hall alongside with a large number of other users. 
Women are more often depicted than men in the whole 
material and the images reveal an absence of personal-user 
interaction. The users are shown as independent. A general 
impression is that GUB, considering the long history and the 
unanimous images, is more institutionalized than BLR. Both 
the behavior of the users in the library and the making of 
new library images are influenced by the existing images. 
 

 
 
 
Nyckelord: Användarsyn, bildanalys, användare, bilder, akademiska 

bibliotek, diskursanalys, nyinstitutionell teori  



 
 

2

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning....................................................................................................................... 3 

1.1 Problembeskrivning................................................................................................ 3 
1.2 Syfte och frågeställningar....................................................................................... 4 
1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 4 
1.4 Litteratursökning och källkritik .............................................................................. 5 
1.5 Disposition.............................................................................................................. 5 

2 Bakgrund och tidigare forskning ............................................................................... 7 
2.1 Visuell kultur och bildbaserad forskning ............................................................... 7 
2.2 BoI och bildstudier ................................................................................................. 9 
2.3 Användarstudier ................................................................................................... 11 
2.4 Användarsyn......................................................................................................... 11 

3 Teoretiska perspektiv och metodologiska verktyg ................................................. 13 
3.1 Diskursanalys ....................................................................................................... 13 

3.1.1 Bilder som diskursiva produkter ................................................................... 15 
3.2 Nyinstitutionell teori............................................................................................. 16 
3.3 Ett integrerat perspektiv........................................................................................ 18 
3.4 Bildanalys ............................................................................................................. 18 

4 Genomförande ........................................................................................................... 20 
4.1 Material och urval................................................................................................. 20 

4.1.1 Om Göteborgs universitetsbibliotek.............................................................. 21 
4.1.2 Om Bibliotek och läranderesurser ................................................................. 21 

4.2 Tillvägagångssätt vid analysen............................................................................. 21 
4.3 Forskarens roll och etiska överväganden ............................................................. 23 

5 Analys ......................................................................................................................... 24 
5.1 Aktivitet ................................................................................................................ 24 

5.1.1 Läsa/skriva..................................................................................................... 24 
5.1.2 Dator .............................................................................................................. 27 
5.1.3 Andra tekniska hjälpmedel ............................................................................ 29 
5.1.4 Letande vid bokhyllor.................................................................................... 29 
5.1.5 Avkoppling .................................................................................................... 31 
5.1.6 I rörelse .......................................................................................................... 31 
5.1.7 Kommunicerande/Integrerande med annan människa .................................. 32 

5.2 Anonymitet ........................................................................................................... 32 
5.3 Kommunikation med betraktaren ......................................................................... 34 

5.3.1 Perspektiv ...................................................................................................... 34 
5.4 Genus .................................................................................................................... 36 
5.5 Sammanfattning skillnader och likheter BLR – GUB.......................................... 36 

6 Diskussion................................................................................................................... 38 
6.1 Biblioteket som institution ................................................................................... 39 
6.2 Bilder – Användare – Beteende............................................................................ 40 
6.3 Bildmakarna ......................................................................................................... 42 
6.4 Skillnader och syfte .............................................................................................. 43 
6.5 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 44 

7 Sammanfattning ........................................................................................................ 45 
8 Bildförteckning/Källmaterial ................................................................................... 46 
9 Litteraturförteckning ................................................................................................ 48 
 



 
 

3

1 Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om bilder. Den handlar också om synen på bibliotekets 
användare. Jag använder fotografier som empiriskt material och undersöker genom 
dessa synen på användarna. Stämmer det att en bild ”säger mer än tusen ord”? Oavsett 
om vi tror det eller inte så antar jag att vi alla är överens om att bilder är informations-
bärande dokument som kan berätta något för oss. Jag tittar alltid först på bilder i böcker 
och jag tror inte jag är ensam om det. Hur gjorde du, som läsare av denna uppsats, när 
du insåg att den innehöll en hel del bilder och du ville inleda med en överblick av 
uppsatsen? 
 
Mängden visuell information ökar i dagens samhälle. Bilder påverkar oss enormt 
mycket men uppmärksammas, enligt min mening, inte tillräckligt i vetenskapliga 
sammanhang, även om intresset på senare år har ökat betydligt inom samhälls-
vetenskaplig forskning. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen (BoI) är det 
mycket svårt att hitta studier som använder bilder som empiriskt material och som inte 
handlar om bildindexering.  Jag anser att det finns mycket information att hämta från 
bilder. Bibliotekens användare gestaltas ofta på bild, men vilka användare? Vilken 
användarsyn konstitueras genom dessa bilder? Att reflektera kring bildernas betydelse 
menar jag är viktigt för att vi ska få en större medvetenhet om att och hur de påverkar 
människor. Jag är ingen van bildstuderare men tycker att ämnet är viktigt att lyfta upp 
till en explicit nivå, då bildbetraktande ofta hamnar på en mer omedveten och 
emotionell nivå som kan vara svår att verbalisera.  

1.1 Problembeskrivning  
 
I denna uppsats analyseras bilder på användare som finns tillgängliga vid två olika 
akademiska bibliotek. Under valet av undersökningsobjekt upptäckte jag att akademiska 
bibliotek generellt, vad genom hemsidor och informationsbroschyrer, har publicerat en 
större mängd bilder än de flesta andra typer av bibliotek och därför föll valet på just 
akademiska bibliotek.  Akademiska bibliotek och respektive moderorganisation, 
högskolan/universitetet, kan betraktas som institutioner med inbäddade normer och 
värderingar. Att titta närmare på bilder av användare kan vara ett sätt att tydliggöra 
värderingar och den syn på användare som finns inbäddade i institutionerna. Dessa 
värderingar påverkar i sin tur individens beteende och handlande. Synen på användarna, 
vilka de är och vad de bör sysselsätta sig med på biblioteket, är viktigt att lyfta upp till 
ytan då den kan påverka vilka som känner sig hemma på biblioteket och även hur de 
bemöts av personalen. Identifierar sig studenter och andra användare med de människor 
de ser på bilderna eller kan bilderna få dem att känna sig ”udda”? Jag menar dessutom 
att denna syn påverkar hur användarna agerar på biblioteket. Den sätter upp ramar som 
indirekt reglerar vad som är accepterat beteende på biblioteket och vad som inte är det, 
även om den enskilde individen inte är medveten om dessa ”osynliga” regler. Problemet 
ligger inom det förgivettagna och därför anser jag att det är viktigt att medvetandegöra 
det, eftersom det är först när man blir medveten om ett problem som man börjar 
reflektera över det.  
 
Åse Hedemark, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 
universitet, skriver i en artikel publicerad i Svensk biblioteksforskning 2005 att i den 
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stunden en användare sätter sin fot på ett bibliotek så kommer hon att bli kategoriserad 
på ett sätt som kan innebära konsekvenser för hennes beteende (Hedemark 2005, s.11). 
Hedemark skriver vidare att det sätt på vilket institutionen betraktar sina användare 
påverkar användarnas uppfattning om institutionens verksamhet och deras benägenhet 
att nyttja den (Ibid., s.13). Jag ställer mig i min uppsats frågan om det går att genom 
bilderna på användarna upptäcka någon skillnad mellan Göteborgs universitetsbibliotek, 
ett ”gammalt” väletablerat universitetsbibliotek, och Bibliotek och Läranderesurser vid 
Högskolan i Borås, ett modernt högskolebibliotek vid en mindre högskola? Ett 
komparativt perspektiv menar jag kan tydliggöra den användarsyn som visas i bilderna 
samt ge studien mer dynamik. Eventuella skillnader kan sedan leda vidare till nya 
frågeställningar. 
 
I detta arbete kommer bilden att stå i centrum utifrån ett användarperspektiv. Jag ämnar 
med min studie tydliggöra de användarrepresentationer som finns gestaltade på bild vid 
två av Sveriges lärosäten och diskutera vad dessa kan få för konsekvenser.  Jag vill 
dessutom visa att det är möjligt att använda bilder som empiriskt material i biblioteks- 
och informationsvetenskapen och förhoppningsvis inspirera till fler liknande studier. 
Bildernas betydelse för att fånga människors uppmärksamhet och forma föreställningar 
om vår omvärld menar jag gör undersökningen relevant. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur användare visas upp på bild via webben och i 
informationsbroschyrer som finns dels på Bibliotek och läranderesurser (BLR) vid 
Högskolan i Borås, och dels på Göteborgs universitetsbibliotek (GUB). Därigenom 
studeras den användarsyn som finns vid respektive institution. Jag utgår från att ett 
urval skett då det bestämts vilka fotografier som fått vara med, vilket innebär att 
användaridentiteter har konstruerats. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur representeras användare på bild vid BLR och GUB? 
 

• Vilka aktiviteter gestaltas som motiv i bilderna? 
• Vilka skillnader och likheter finns mellan BLR och GUB? 
• Hur kan konsekvenserna av dessa användarrepresentationer förstås? 

 
Bilder går igenom flera produktionsled innan publikation. De som väljer ut bilderna är 
de personer som främst bidrar till att forma användarsynen enligt mitt sätt att se på 
saken. Det är dessa personer jag åsyftar när jag senare i uppsatsen kommer att tala om 
”bildmakarna”. 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag studerar enbart bilder från BLR och GUB och uttalar mig endast om dessa bibliotek. 
Dessutom begränsar jag studien till att enbart fokusera de aspekter av bilderna som 
säger något om synen på användarna. Bilderna säger mycket beroende på vilket 
perspektiv betraktaren väljer när hon/han studerar dem, men mitt fokus är användarna 
och hur de gestaltas. Jag koncentrerar mig exempelvis inte på vilken bild av själva 
biblioteket som visas upp. Dessutom studerar jag bilderna endast såsom de såg ut vid 



 
 

5

publikationen, ej huruvida bilderna är beskurna, manipulerade eller inte. Vidare har jag 
valt att endast behandla bilder och inte interaktionen text-bild, vilket i och för sig hade 
varit intressant men antagligen blivit alltför omfattande för en magisteruppsats. Det är i 
huvudsak betraktarens perspektiv som behandlas. Bildmakarnas intentioner med bilden 
går jag inte djupare in på och jag svarar ej heller på frågan om varför just dessa bilder är 
utvalda. Ålder, etnicitet och klass är aspekter som hade varit av intresse att studera 
närmare men då det är oerhört svårt, för att inte säga ogörligt, att uttala sig om detta 
utifrån bilderna har jag avstått från att gå närmare in på det i analysen. Jag anser att det 
annars föreligger stor risk att jag drar för stora växlar av materialet och övertolkar det.  

1.4 Litteratursökning och källkritik 
 
Den mest givande strategin i arbetet med att söka litteratur och tidigare forskning har 
varit att använda referenslistor och litteraturtips, den så kallade snöbollsmetoden. Under 
de senaste åren har ett flertal läroböcker och idésamlingar som handlar om bildbaserad 
forskning publicerats på svenska. Där har jag funnit gott om tips på litteratur och studier 
gjorda inom andra samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner än BoI, både svenska och 
utländska sådana, som har varit användbara. Det stora problemet under litteratur-
sökningsprocessen har varit att finna forskning inom BoI som baseras på bilder. Egna 
databassökningar och hjälp av bibliotekarier har gett resultatet att det finns väldigt lite 
bildbaserad forskning inom ämnet, med undantag av studier som handlar om bild-
indexering. Om det magra resultatet beror på min och bibliotekariernas oförmåga att 
hitta relevanta studier eller om det verkligen är så att det finns så lite forskat i ämnet är 
svårt att uttala sig om på ett säkert sätt. 
 
Den litteratur jag funnit har varit mycket spritt sett till bibliotekens klassificering. 
Litteraturen har återfunnits under många olika SAB-koder. Jag ser uppsatsens ämne 
som i allra högsta grad tvärvetenskapligt, liksom även de discipliner och metoder den 
grundar sig i. BoI, visuell kultur och diskursanalys karaktäriseras alla av sin 
tvärvetenskapliga profilering. 
 
När det gäller att ta hänsyn till källkritiska aspekter har jag lagt ner möda på att finna så 
aktuell litteratur som möjligt och den senaste utgåvan i de fall då olika sådana 
förekommit. Min ambition är också att presentera samtliga författare för att på så sätt ge 
läsaren mer information kring verkets trovärdighet.  

1.5 Disposition 
 
Ingången till uppsatsämnet beskrivs i kapitel 1 som är uppsatsens inledning. Kapitlet 
innehåller problemformulering, syfte och avgränsningar som sammantaget hjälper till 
att rama in själva undersökningen. Även min egen litteratursökningsprocess, källkritik 
och övergripande disposition behandlas här. 
 
Kapitel 2 har jag valt att kalla Bakgrund och tidigare forskning då de delar som där tas 
upp dels finns med som bakgrundsfakta och dels behandlar den tidigare forskning som 
uppsatsens empiriska del senare relaterar till. Kapitlet tar upp forskningsfältet visuell 
kultur, bildstudier inom BoI samt lite kort om användarstudier i allmänhet och 
användarsyn i synnerhet. 
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I kapitel 3 Teoretiska perspektiv och metodologiska verktyg beskrivs uppsatsens 
metodologiska bas som består av diskursanalys och bildanalys. Nyinstitutionell teori 
beskrivs också i detta kapitel då denna teori i uppsatsens diskussion kommer att 
användas för att förklara resultatet av analysen. 
 
Uppsatsens praktiska genomförande och bildernas kontext beskrivs i kapitel 4 
Genomförande där även forskarens roll och andra etiska överväganden diskuteras. I 
detta kapitel motiveras också flertalet av de val som gjorts under arbetets gång. 
 
I kapitel 5 och 6 presenteras uppsatsens resultat och frågeställningarna besvaras. Kapitel 
5 innehåller resultatet av själva analysen indelat efter funna huvudteman och kapitel 6 
diskuterar analysresultatet och konsekvenserna därav samt tidigare forskning. 
Avslutningsvis lämnas förslag till vidare forskning. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 7 och därefter följer en 
bildförteckning över de i uppsatsen publicerade bilderna och en litteraturförteckning.    
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 
Här presenteras bakgrund och i vilken tidigare forskning jag anser att studien hör 
hemma. Två huvudgrenar presenteras, dels forskning som baseras på bilder och dels 
studier som behandlar användare.  

2.1 Visuell kultur och bildbaserad forskning 
 
En stor del av vår kommunikation och informationsförmedling sker via bildmediet. 
Bilder finns runt oss överallt och vi möter dem dagligen. Det forskningsfält som ägnar 
sig åt bildbaserad forskning brukar samlas under begreppet ”visuell kultur”. Detta 
område har växt fram som ett brett fält med tvärvetenskaplig intresseriktning under de 
senaste decennierna och beskrivs som ett växande forskningsfält (Sparrman, Torell & 
Snickare 2003, s.10). Begreppet visuell kultur är brett och innefattar de senaste 
decenniernas kulturella förändringsprocesser som har lett till framväxten av en kultur 
där förståelsen av omvärlden, den egna identiteten och erfarenheterna i allt högre grad 
förmedlas och skapas av bilder – både stillbilder och rörliga bilder. Anna Sparrman 
skriver i sin avhandling i pedagogik Visuell kultur i barns vardagsliv att under 
framförallt 1990-talet har ett nytt tvärvetenskapligt teoretiskt perspektiv vuxit fram i 
relation till begreppet visuell kultur. Hon menar att detta perspektiv handlar om att ta 
hänsyn till att det visuella konstituerar kunskap om världen (Sparrman 2002, s.30).  
 
Nutidens ökade flöde av bilder och det ökade intresset för dem som fenomen har fått 
forskare att tala om en bildlig vändning. ”The pictoral turn” är ett välciterat begrepp 
som den amerikanske bildteoretikern W.J.T. Mitchell myntade1994 för denna vändning 
mot det visuella. Det är en medveten anspelning på det äldre uttrycket ”the linguistic 
turn”, vilket syftar på efterkrigstidens intresse för att studera det språkliga uttrycket i 
sig. Mitchells syfte var inte att ersätta det lingvistiska perspektivet med det visuella, 
snarare att hitta teoretiska strategier för att kunna studera den komplexa växelverkan 
som finns mellan dem, att öka komplexiteten i synen på förhållandet mellan ord och 
bild. Det handlar om att inse att betraktandet utgör ett lika djupgående problem som 
läsandet och att visuell läskunnighet inte är möjligt att förklara helt enligt textualitetens 
modeller (Sparrman 2002, s.32; Karlholm 2003, s.191; Eriksson & Göthlund 2003, s.21; 
Kjellman 2006, s.21 m.fl.).  
 
Dan Karlholm, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, skriver i artikeln 
Visuella kulturstudier - betraktelser över ett expanderande forskningsfält att gränserna 
kring fältet visuell kultur är svåra att överblicka (Karlholm 2003, s.186). Han skriver att 
ett fokus på det visuella ska förstås ”som en reaktion mot ett alltför ensidigt och 
långvarigt beroende av textuella förklaringsmodeller och språkliga metaforer inom 
human- och samhällsvetenskaperna” (Karlholm 2003, s.191). Jag anser att det finns 
både likheter och skillnader mellan bild och text. Det finns ett bildspråk men detta 
skiljer sig på vissa punkter från det skriftliga språket. 
 
Ett flertal läroböcker till området visuell kultur har producerats under de senaste åren. 
Karlholm talar om en explosion av akademisk litteratur i ämnet under 1990-talet, vilket 
fortsatt under 2000-talet (Karlholm 2003, s.192). Sparrman skriver att ”böckerna präglar 
områdets heterogenitet” (2002, s.31). Nedan presenterar jag några av dem: 
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Nicholas Mirzoeff, professor i konstvetenskap i USA, skriver i sin bok An introduction 
to Visual Culture att människors värld idag är mer visuell och mer visualiserad än 
någonsin. Bilder är inte bara en del av vår västerländska vardag – den är vår vardag 
(Mirzoeff 1999, s.1). Mirzoeff menar vidare att visuell kultur inte så mycket utmärks av 
själva bilderna utan av människors ökande tendens att avbilda eller visualisera sin 
existens och sina erfarenheter (Mirzoeff 1999, s.5). I dagens era av manipulerade, 
digitaliserade bilder verkar det självklart att bilder är representationer av verkligheten, 
inte verklighetsspeglar. Mirzoeff skriver att bilder har en förmåga att skapa en 
“verklighets-effekt” och att det är en grundtanke inom visuell kultur att försöka förstå 
hur bilder på ett ofullständigt sätt väljer ut delar av verkligheten, tolkar och 
representerar den (Mirzoeff 1999, s.38). Även i min uppsats är detta en grundtanke; 
bilderna är utvalda och användarna representeras på bilderna.  
 
Patrik Aspers och Paul Fuehrer, docent respektive doktorand i sociologi vid Stockholms 
universitet, skriver tillsammans med Árni Sverrisson, docent i sociologi vid Göteborgs 
universitet, i Bild och samhälle – Visuell analys som vetenskaplig metod att bilder ofta 
tas som givna och föga problematiska inom samhällsvetenskapen, om de över-
huvudtaget uppmärksammas (2004, s.10), men att det egentligen bara handlar om att 
”införa en annan typ av empiri i ett redan väletablerat paradigm” (Aspers, Fuehrer & 
Sverrisson 2004, s.33). Vidare skriver de att bilder kan tolkas olika och att 
producenterna aldrig kan diktera hur bilderna ska tolkas. En och samma bild kan tolkas 
på olika sätt av olika individer. Bilden kan även tolkas olika av en och samma individ 
beroende på i vilken situation bilden betraktas. Olika bildtolkningar kan konkurrera med 
varandra. Men trots att bilder kan tolkas på olika sätt kan de inte tolkas hur som helst 
och det är i detta tanken om visuell kultur ligger enligt Aspers, Fuehrer och Sverrisson 
(2004, s.17f). Jag menar att detta inte är unikt för bilder, även texter kan tolkas olika av 
olika människor. 
 
Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhren Snickare, samtliga knutna till eller 
verksamma vid den tvärvetenskapliga temainstitutionen vid Linköpings universitet visar 
i Visuella spår – bilder i kultur- och samhällsanalys exempel på hur man kan använda 
och studera bilder i kultur- och samhällsvetenskapliga sammanhang. Boken syftar, 
enligt författarna, till att uppmuntra ökad bildanvändning i vetenskapliga studier av 
olika slag, att visa att det går att söka kunskap i visuella material, inte bara i texter 
(2003, s.8). Författarna skriver att genom att uppmärksamma det visuella tas den seende 
människan på allvar. Den visuella sfären betraktas inte enbart som en produkt utan som 
en del av en skapande kultur. Ett skapande som bidragit till konstruktionen av 
exempelvis världsbilder, politiska uppfattningar och religiösa föreställningar (Sparrman, 
Torell & Snickare 2003, s.14), vilket även Anna Sparrman visar i sin avhandling 
(Sparrman 2002, passim).  
 
Anette Göthlund, fil.dr i kommunikation, och Yvonne Eriksson, fil. dr i konstvetenskap, 
har skrivit boken Möten med bilder – analys och tolkning av visuella uttryck. De skriver 
att de visuella uttryck som omger oss, det vill säga allt som är synligt, påverkar våra val 
och influerar konstnärer och fotografer och andra som formger visuella artefakter. ”Det 
rör sig om en ständig växelverkan mellan tradition och innovation” (Eriksson & 
Göthlund 2004, s.9). Eriksson och Göthlund använder begreppet visuell kommunikation 
och vill med detta visa att bilder och bildbetydelser är något mer än estetiska uttryck. 
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Det betyder att de ser visuella uttryck som bärare av sociala, politiska och kulturella 
betydelser (Eriksson & Göthlund 2004, s.20). Föreliggande uppsats där användarsynen 
analyseras genom bilder kan ses som ett exempel på detta. 

2.2 BoI och bildstudier 
 
Då forskare och studenter inom biblioteks- och informationsvetenskapen behandlar 
bilder i sina studier handlar det nästan uteslutande om indexeringsfrågor. Ett exempel är 
Ulrika Kjellmans avhandling Från kungaporträtt till läsketikett – en domänanalytisk 
studie över kungliga bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot 
katalogiserings – och indexeringsfrågor. Kjellman knyter sin avhandling till fältet 
visuell kultur och lyfter till ytan problemet med att bildmaterial så sällan bevarats och 
tillhandahållits på samma sätt som vårt skriftliga kulturarv och att vi ofta saknar rutiner 
och verktyg för att lagra bilder (Kjellman 2006, s.21f).  
 
Terrance S. Newell är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
universitetet i Wisconsin-Madison, USA. Han beskriver i artiklarna Representing 
Library Users and Professionals on Websites (2004) och A new visual communication 
concern for Librarianship (2005) en studie han genomfört med webbilder som 
empiriskt material. Newell har med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys tittat på 
relationen mellan användare och bibliotekarier, såsom den gestaltas genom bilder på 
webben. Totalt 150 bilder från folkbibliotek, akademiska bibliotek och specialbibliotek 
har analyserats (Newell 2005, passim). Newells forskning får här ganska stort utrymme 
beroende på att det är det enda studie inom BoI jag hittat som använder bilder på detta 
sätt. 
 
Newell skriver att hemsidor och webbfotografier spelar en allt större roll då biblioteken 
kommunicerar med sina användare och potentiella användare (Newell 2005, s.54). 
Nästan samtliga bibliotek har numer egna webbsidor (Newell 2004, s.307). Människor 
hämtar det mesta av sin information om organisationer och institutioner via data-
skärmen, där bilder får en allt större betydelse och får samma status som text då det 
gäller kommunikation (Newell 2005, s.54). Vidare menar Newell att de visuella 
meddelandena som artikuleras via webbilder till stor del är oanalyserade, delvis 
beroende på att man inom biblioteksfältet verkar ta kamerans perspektiv som en 
förgivettagen verklighetsreflektion. Men, anser Newell, en kamera tar inte bilder – utan 
en bildmakare skapar dem, medvetet eller omedvetet. Fotografier är inte 
oproblematiska, naturliga reflektioner av världen. Forskare inom BoI måste börja se 
bilder som data och analysera deras konstruerade visuella meddelanden. I nuläget 
saknas denna kunskap (Newell 2005, s.55, 2004, s.307). Resonemanget kring 
fotografiers representation av verkligheten stämmer överens med Mirzoeffs tankar om 
”verklighets-efftekt”, se ovan. 
 
Enligt Newell finns det fyra ”trådar” att nysta i då det gäller vad som sägs om bilder 
som finns på bibliotekens hemsidor. För det första den rent teknologiska delen som 
fokuserar på tekniska hjälpmedel såsom kameror och annat. För det andra hinder som 
koncentrerar sig på lagar och organisatoriska problem med publiceringstillstånd. Den 
tredje ”tråden” gäller den grafiska designen, exempelvis hur bilden ska placeras på 
hemsidan för bästa helhetseffekt. Den fjärde aspekten är ”the communication thread”, 
som uppmärksammar att bilder kommunicerar visuellt med sina betraktare. Forskare 
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som riktar in sig på den kommunikativa aspekten, till vilka jag anser att man kan räkna 
Newell själv liksom min egen studie, efterfrågar fler bilder på användare i interaktion 
med andra, istället för bilder på biblioteksbyggnader som är det vanliga på webbsidorna. 
Newell skriver att bilder utan människor sänder ut meddelandet att ett bibliotek endast 
är en byggnad med stora samlingar, och att de sociala aspekterna som aktiviteter, 
relationer och interaktioner inte är viktiga (Newell 2004, s.308f). Jag anser att detta 
fjärde problem-område också hänger nära samman med problem nummer två. Det finns 
ett lite luddigt regelverk kring publicering av bilder som säkert gör att många drar sig 
för att publicera dem, av rädsla för att göra fel. 
 
Vidare skriver Newell att det finns specifika komponenter som påverkar en bildmakare. 
Exempelvis så påverkar redan existerande publicerade bilder, texter och personliga 
erfarenheter. Normer och värderingar i själva institutionen får bildmakarna, omedvetet 
och informellt, att inta en särskild hållning gentemot bilderna (Newell 2004, s.310ff). 
Val av perspektiv menar Newell symboliserar en maktaspekt. Om du tittar ner på någon 
så ger det dig en position av symbolisk makt. Om du tittar upp på någon så har denne en 
symbolisk makt över dig och om betraktaren och den betraktade befinner sig på samma 
nivå symboliserar det en jämvikt i maktförhållandet (Newell 2005, s.57f). I vårt 
västerländska samhälle, där vi läser från vänster till höger, representerar en person 
placerad på bildens vänstra sida symboliskt kunskap och säkerhet. En person placerad 
på högra sidan av bilden signifierar däremot en mer osäker och problematisk typ av 
kunskap (Newell 2004, s.314). 
 
Newell kommer i sin studie fram till att visuell kommunikation är lika mycket en 
konstruktion som kommunikation via tal eller text. De olika bildskaparna som verkar 
inom samma bibliotekstyp konstruerar liknande visuella meddelanden via bilderna, 
oberoende av varandra. Om konstruerandet av bilderna enbart berodde på den 
individuella bildskaparens personliga estetiska smak och personliga uppfattningar skulle 
det inte vara troligt att det funnits något mönster mellan olika typer av bibliotek, vilket 
visade sig vara fallet i Newells undersökning. Den statistiska signifikansen som 
framkom i studien mellan de olika bibliotekstyperna tyder på att bildskaparna i högsta 
grad är influerade och påverkade av bland annat institutionell kultur, professionell 
erfarenhet och skrivna diskurser. De skrivna diskurserna refererar till biblioteks-
litteraturen, som presenterar perspektiv och inflytelserika idéer för personalen (Newell 
2005, s.61). Mest enhetliga i sin bildrepresentation är de akademiska biblioteken 
(Newell 2005, s.62). 
 
De akademiska biblioteken visar i Newells studie via bilderna upp en distans mellan 
användare och personal. När det gäller den symboliska makten är det vanligast att 
personalen besitter den. Kunskap representeras så att det, bland akademiska bibliotek, är 
vanligast att personalen framställs besitta mer kunskap än användaren, alternativt syns 
bara den professionellas kunskap eller så framställs de båda som lika kunniga. När det 
gäller aktivitet framstår personalen som mer aktiv än användarna (Newell 2005, s.61f).  
 
Akademiska bibliotek är en del av en specifik institution, en moderorganisation, vilket 
kan förklara vissa aspekter av hur bilderna konstrueras, till skillnad från folkbiblioteken, 
som Newell menar har en högre grad av frihet och en större variation av användare. 
Akademiska bibliotek har ett uppdrag som sammanfaller med det utbildningsuppdrag 
som moderorganisationen utför (Newell 2005, s.62). 
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2.3 Användarstudier 
 
Bibliotekens användare har studerats på många sätt och vis under åren inom BoI. 
Eftersom föreliggande uppsats skrivs inom ramen för det som på bibliotekshögskolan 
kallas ”användarperspektivet” vill jag som bakgrund för läsaren ge exempel på olika sätt 
att studera användare som förekommit under åren. Donald O. Case, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap, redogör i sin forskningsöversikt Looking for 
information. A survey of research on Information Seeking, Needs, and Behaviour (2007) 
för användarstudier inom INSU-fältet, Informtion Needs Seeking and Use. 
 
Case skriver att studierna av människors informationssökning, informationsbehov och 
informationsbeteende har gått från att fokusera på själva systemen till att fokusera på 
personer, människorna som systemen är till för (Case 2007, s.6). Under 70- och 80-talen 
blev termen ”user”, användare, vanlig att använda (Case 2007, s.247). Exemplen på 
dessa användarstudier är många och Case går i sin bok igenom när, varför och var dessa 
studier har utförts. Han citerar Tom Wilson som skriver att flera tusen användarstudier 
har genomförts och att det självklart är omöjligt att referera dem alla (Wilson enligt 
Case 2007, s.10). När den första studien inom området utfördes, därom tviste de lärde. 
Case nämner 1902, 1916 och 1920 som tänkbara årtal för genrens början (Case 2007, 
s.238). Oavsett vilket av dessa årtal vi betraktar som startpunkt så kan vi se att 
användarstudier har en närmare 100-årig historia att falla tillbaka på. 
 
Användarstudier har ett brett innehållsligt spektra, men är vanligast utförda på basis av 
yrke, sociala roller, eller demografisk grupptillhörighet (Case 2007, s.237ff). En av de 
grupper som studerats allra flitigast och med ett brett spektra av perspektiv är elever i 
olika former av utbildning. Case skriver att ”elev” är en roll som alla medborgare 
innehar någon gång under sitt liv (Case 2007, s.301). 

2.4 Användarsyn 
 
Åse Hedemark och Jenny Hedman har i sin magisteruppsats Vad sägs om användare? 
undersökt folkbibliotekens användardiskurser i tre svenska bibliotekstidskrifter. De 
identifierade fyra olika diskurser; en folkbildningsdiskurs, en pedagogisk diskurs, en 
informationsteknologisk diskurs och en marknadsekonomisk diskurs. De upptäckte även 
en tydlig skillnad mellan vad som uttrycks på ett retoriskt plan och ett praktiskt plan, 
framförallt då det gäller de tre förstnämnda diskurserna (Hedemark & Hedman 2002, 
s.46, 53). Författarna menar att de diskurser som kommer till uttryck i de undersökta 
artiklarna kan få konsekvenser för hur användare bemöts på folkbiblioteket (Hedmark & 
Hedman 2002, s.55). 
 
Folkbildningsdiskursen var den mest dominerande, vilket Hedemark och Hedman ser 
som ett uttryck för att institutionen är präglad av tradition och sitt ideologiska arv 
(Hedemark 2005, s.11). Denna diskurs framstår som politiskt korrekt, oproblematisk 
och ovedersäglig. Författarna vill dock lyfta till ytan att denna allmännytta kan vara 
skenbar. Kontingensen hos de diskurser som blivit etablerade glöms lätt bort, se vidare 
avsnitt 3.1. Hedemark och Hedman skriver: ”Tendensen att i vissa fall framställa 
folkbibliotekens verksamhet som politiskt oladdad gör att institutionen istället fungerar 
ideologiskt konserverande och reproducerande” (2002, s.49). Jag menar att det kan vara 
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på samma sätt med institutionen universitetsbibliotek. Det självklara blir till slut så 
självklart att det ses som naturligt, vilket är viktigt att problematisera.  
 
Hedemark och Hedman menar i diskussionen till sin uppsats att användaren ofta 
används för att legitimera biblioteksverksamheten och att detta beror på att synen på 
användaren är tätt förbunden med bibliotekets syn på sig självt. De undersökta 
artiklarna utgår ofta från biblioteken och sällan från användarna (Hedemark & Hedman 
2002, s.48f).  
 
Den pedagogiska diskursen kan riskera att överbetona bibliotekets ”nyttoaspekter”, 
menar Hedemark och Hedman, som skriver att upplevelser, förströelse och användarnas 
eget uttryck är minst lika viktiga. De anser att det finns en risk att biblioteket skulle 
kunna förknippas med alltför mycket präktighet och krav om den pedagogiska diskursen 
blir alltför dominerande (Hedemark & Hedman 2002, s.52).  
 
Ett exempel på en tidig studie av användare som delvis tar upp personalens syn på 
användarna och deras användarsyn är bibliotekarien Erna Roos Vem?Varför?Vad? 
Något om användningen av Göteborgs universitetsbibliotek från 1989.  Roos har utfört 
en enkät-undersökning som tittar närmare på relationen mellan användarnas bild av 
biblioteket och dess service och bibliotekspersonalens bild av användarna och deras 
behov (Roos 1989, passim). Kanske kan valet av att ta med denna studie i uppsatsen 
ifrågasättas på grund av dess ålder. Jag anser dock undersökningen vara av intresse för 
min uppsats just därför att den har närmare 20 år på nacken, vilket gör resultatet 
intressant att jämföra med mitt. Dessutom väljer jag att ta med Roos undersökning 
därför att den faktiskt undersökt användarnas aktiviteter samt personalens syn på detta 
på ett av de bibliotek även jag undersökt, Göteborgs universitetsbibliotek.  
 
Roos har med hjälp av enkäter, en publikenkät och en personalenkät, undersökt 
utnyttjandet av bibliotekslokaler och –service samt värdering av bibliotekets hela 
serviceutbud. Det stora flertalet av besökarna var, på intet sätt oväntat, studenter (Roos 
1989, s.4). En fråga gällde anledningen till att användarna kommer till biblioteket, flera 
alternativ var möjliga att fylla i.  De flesta, 64 %, anger att de kommer till biblioteket för 
att läsa/arbeta i läsesal och 43 % för att få studiero. 28 % går till biblioteket för att träffa 
vänner och 25 % för att beställa/hämta/låna hem/lämna tillbaka material. Roos skriver: 
”Bilden är i stort tydlig och entydig: biblioteken är i kvantitativa termer en studielokal 
mer än ett bokmagasin och en litteraturförmedlare” (Roos 1989, s.17f). Det är också 
”arbetsplats för enskilda studier” som rankas högst av besökarna då det gällde att 
rangordna bibliotekets tjänster (Roos 1989, s.23).  
 
För att komplettera besökarenkäten genomfördes även en enkätundersökning bland 
personalen. Undersökningen visar en viss skevhet mellan bibliotekspersonalens 
respektive användarnas bild av behov och verksamhetssyn. Personalen är införstådd 
med att biblioteket främst används som studielokal men tror att besökarna värderar de 
beståndsrelaterade tjänsterna och informationsverksamhetens betydelse högre än de gör, 
och missar helt de mer sociala faktorerna (Roos 1989, s.38, s.43).   
 
 



 
 

13

3 Teoretiska perspektiv och metodologiska verktyg 
 
I detta avsnitt kommer jag att närmare presentera de teorier jag använder som 
utgångspunkt - diskursanalys och nyinstitutionell teori, samt de metodologiska verktyg 
som är aktuella i det konkreta analysarbetet. Den metodologiska basen utgörs av 
diskursanalys och bildanalys och den nyinstitutionella teorin används för att tolka 
analysresultaten. 

3.1 Diskursanalys 
 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, båda verksamma vid Roskilde 
universitetscenter, skriver i boken Diskursanalys som teori och metod att när man 
använder sig av diskursanalys i en undersökning innebär det ett slags paketlösning vid 
val av teori och metod, då dessa är så tätt sammanlänkade att den ena är svår att skilja 
från den andra. De påpekar att en utgångspunkt integrerat med annan teori kan vara 
givande, under förutsättning att de perspektiv man väljer är kompatibla (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s.10). Jag anser att min uppsats faller inom det diskurs-
analystiska spektrat då jag undersöker den användarsyn som bilderna konstituerar. Jag 
hävdar inte att bilderna representerar bibliotekens respektive användare och att jag 
därigenom studerar vilka användare som de facto nyttjar biblioteken. Det som 
undersöks är istället synen på användarna – hur ser ”bildskaparna” på användarna och 
hur väljer de att representera dem? Svaret finns i bilderna. Hur användarna gestaltas är 
en konstruktion – inte en kopiering av verkligheten. Att tala om världen med hjälp av 
bilder är precis som med text, ett bestämt sätt att visa en del av världen. 
 
Begreppet ”diskursanalys” har utvecklats under det senaste decenniet till ett tvär-
vetenskapligt fält, med stor spännvidd både teoretiskt och metodiskt, och blivit ett slags 
paraplybegrepp som täcker en rad olika tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser 
som kan användas på många olika sociala områden och i många typer av 
undersökningar (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.5ff). Diskursanalys består av en 
rad olika inriktningar och jag har i nedanstående beskrivning försökt ta fasta på det som 
är gemensamt och grundläggande för de olika inriktningarna, samt det som är av 
intresse för min specifika undersökning. 
 
Ingrid Sahlin, fil doktor i sociologi, hävdar i Diskursanalys som sociologisk metod att 
diskursanalysens har som funktion att identifiera och beskriva diskurser (Sahlin 1999, 
s.87). Sahlin definierar ”diskurs” i mycket vid bemärkelse, nämligen innebörden i vad 
vi säger och skriver samt sättet vi gör det på. Hon menar att ”vad som är en diskurs är 
en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys och inte en avbildning av i 
förväg existerande, avgränsade framsällningsordningar eller tankestilar” (Sahlin1999, 
s.88). Diskurs kan ses som ett analytiskt begrepp med vars hjälp man kan studera 
dominerande framställningsordningar (Hedemark 2005, s.8).  
 
Diskurs kan definieras som ett visst sätt att tala om och förstå världen, eller ett avsnitt ur 
världen (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.7f), vilket är en bred definition jag finner 
användbar för min studie. Men diskurser avspeglar inte bara en omvärld utan spelar 
också en aktiv roll i skapandet av den, till exempel i konstruerandet av användar-
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identiteter i relationen mellan en institution och dess användare (Hedemark & Hedman 
2002, s.5; Winther Jørgensen & Philips 2000, s.7ff). 
 
Den stora förgrundsgestalten inom diskursanalys är den franske filosofen Michel 
Foucault. Han genomförde en rad empiriska undersökningar och utvecklade teori och 
begrepp. Framförallt begreppet sanning är av intresse för föreliggande uppsats. När det 
gäller sanning så menar Foucault, och de som utvecklat diskursanalysen efter honom, 
att det endast är en diskursiv konstruktion och att olika kunskapsregimer anger vad som 
är sant eller falskt. Han ansåg inte att det var möjligt att komma fram till någon absolut 
sanning, eftersom vi, i enlighet med socialkonstruktionistiska premisser, är fångade i 
diskurser och inte kan gå utanför dessa och se på oss själva på ett objektivt sätt (Winther 
Jørgensen & Philips 2000, s.7, 19ff). Mats Börjesson och Eva Palmblad, båda docenter i 
sociologi, skriver i Diskursanalys i praktiken att det knappast går att hävda att det finns 
någon objektiv hållpunkt utanför diskurserna eller bortom de språkliga fram-
ställningarna eftersom så snart ett språk används så har verkligheten konstruerats 
(Börjesson & Palmblad 2007, s.10).  
 
Synen på sanning grundar sig i synen på makt. Makt betecknar den kraft och de 
processer som skapar vår sociala omvärld och gör den meningsfull för oss. Vidare 
menas med maktbegreppet att kunskapen, identiteterna och de sociala relationerna är 
kontingenta: de är vid en given tidpunkt på ett visst sätt, men kunde ha varit annorlunda. 
Det är makten som frambringar det sociala på ett bestämt sätt (Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s.45). De diskurser som anses som mest kraftfulla grundar sig på att de 
hävdar att deras kunskap är sann (Rose 2007, s.144). 
 
Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten och representationerna 
hjälper till att skapa verkligheten. Det betyder dock inte att verkligheten inte finns; 
betydelser och representationer är nog så verkliga. Men även om en verklig, fysisk värld 
existerar så har den ingen mening utanför diskursen. Diskursen skapar betydelsen 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s.15). Då utgångspunkten är att vi aldrig kan nå 
verkligheten utanför diskurserna, så blir det givet att det är diskurserna i sig som är 
föremål för analys. Sahlin uttrycker det så att diskursanalysen gör det möjligt att se det 
märkvärdiga i något som framträder som naturligt (Sahlin 1999, s.91). 
 
Ytterligare en central teoretisk utgångspunkt för diskursanalysen är att språket inte bara 
avspeglar utan också binder och begränsar våra tankar. Detta är vi som individer inte 
medvetna om, men denna kollektiva tankestil utövar ett oemotståndligt tvång över våra 
tankar samtidigt som den skapar en riktning i vårt sökande och bestämmer vad som är 
problematiskt eller relevant (Sahlin 1999, s.88). Börjesson och Palmblad skriver att en 
ingång till diskursanalys är att studera gränsdragningar och berättelser bortom frågan 
om vad som är rätt och riktigt. Analyser av sociala kategorier och åtföljande identiteter 
är ett sätt att tydliggöra diskursens sätt att staka ut gränser för det tänkbara (Börjesson & 
Palmblad 2007, s.8ff). Detta kan sättas i relation till tankar om gruppbildning, eftersom 
man kan se det som att människor konstitueras som grupp genom att vissa identitets-
möjligheter framhävs som relevanta och andra ignoreras med hjälp av diskurser 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s.51f). Olika diskurser pekar ut olika handlingar 
som möjliga och relevanta i vissa situationer och därmed får de sociala konsekvenser 
(Winther Jørgensen & Philips 2000, s.16). Jag anser att även bilder som diskursiva 
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produkter bidrar till att förstärka vilka handlingar som är ”acceptabla” i särskilda 
situationer, som till exempel vid besök på biblioteket. 

3.1.1 Bilder som diskursiva produkter 
 
Trots att de flesta av läroböckerna i diskursanalys primärt handlar om textanalys finns 
riktlinjer som pekar på att användandet av bilder som empiriskt material kan vara 
fruktbart. Winther Jørgensen och Philips skriver att: ”Diskurs omfattar inte bara talspråk 
och skriftspråk utan även bilder” (2000, s.67). Dock hävdas i samma stycke att det inom 
diskursanalysen generellt finns en tendens att analysera bilder som om de vore 
skriftspråk (Ibid.). Att göra så tycker jag är olyckligt eftersom jag menar att man då 
riskerar att missa det som gör bilden specifik, det som skiljer den från skriven text. Det 
finns likheter, men även skillnader mellan bilder och text. Bilden har sitt eget språk och 
att underkasta dem ett ”lingvistiskt raster” (Karlholm 2003, s.202) anser jag känns 
orättvist. Då bilder förekommer i diskursanalyser i vetenskapliga sammanhang gör de 
ofta det tillsammans med text, som ett komplement till det skrivna. Jag menar att det är 
möjligt att göra en diskursanalytiskt inspirerad studie som baserar sig enbart på bilder 
som empiriskt material. 
 
Nyare läroböcker som behandlar diskursanlys som vetenskaplig metod ger större 
utrymme för bilder, exempelvis Börjesson och Palmblads Diskursanlys i praktiken 
(2007). De relaterar också till ”the pictorial turn” som diskuterades i avsnitt 2.1 och 
menar att såväl språk som föremål, platser och fenomen är representanter för olika 
diskurser. Såväl text som bild har alltid en representerande sida (Börjesson & Palmblad 
2007, s.10). Jag anser att en bild precis som en text kan innehålla uttryck för olika 
diskurser. 
 
Bilder följer inte något lineärt system, de behöver inte läsas från höger till vänster för att 
bli begripliga. Visuella former styrs inte av språkets syntaktiska regler, men kan 
påverkas av dem såsom i Newells resonemang om att personer avbildade på bildens 
vänstra sida symboliserar kunskap och säkerhet (Newell 2004, s.314). Bilders öppna 
karaktär ger dem en mängd tolkningsmöjligheter. Jag har i denna studie valt att 
behandla bilderna som utsagor. Bilderna kan därigenom betraktas som diskursiva 
produkter (Karlholm 2003, s.202). Den ansats till diskursiv bildanalys jag presenterar 
nedan, i avsnitt 4.2, bygger på en metod beskriven av Gillian Rose, kulturgeograf och 
verksam inom fältet Visual Culture, i boken Visual methodologies – An Introduction to 
the Interpretation of Visual materials. Rose baserar sina metoder på Foucaults teorier 
och arbetar med ett vidgat textbegrepp. Hon menar att i den bemärkelsen kan bilder 
betraktas som socialt produktiva uttalanden om makt och kunskap (Rose 2007, passim.).  
 
Rose skriver att eftersom bilder är kraftfulla och förföriska är det viktigt att se på dem 
med kritiska ögon (Rose 2007, s.262). Vidare skriver hon att när man tolkar bilder så är 
det just en tolkning man gör och inte ett avslöjande av ”sanningen”. Diskursanalys 
inkluderar även det som inte syns eller sägs. Frånvaro och osynlighet kan vara lika 
intressanta och kraftfulla som det visuellt synbara (Rose 2007, s.165). 
 
Diskurser artikuleras genom alla sorters visuella bilder och diskursanalys kan användas 
för att undersöka hur bilder konstruerar synen, eller synerna, på den sociala 
verkligheten. Diskurser kan ses som socialt producerade ”verklighetsuppfattningar” som 
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får sociala konsekvenser (Rose 2007, s.146f). Att applicera Foucaults metod på bilder är 
inte helt enkelt, särskilt eftersom hans metodologiska ståndpunkter är ganska vaga, 
liksom många av hans efterföljares (Rose 2007, s.145). En lyckad diskursanalys kan 
sägas bygga mindre på rigorösa procedurer och mer på andra kvalitéer, såsom en 
välgenomtänkt strukturering av analysresultatet (Rose 2007, s.156). Rose 
rekommenderar att forskaren i sin redovisning använder många exempel ur det 
empiriska materialet, de bilder som analyseras, för att förstärka analysen och göra den 
mer tillgänglig för läsaren (Rose 2007, s.169). 

3.2 Nyinstitutionell teori 
 
Sahlin menar att diskursanalysen inte alltid är tillräcklig som teoretisk utgångspunkt. 
”För att kunna analysera diskursens kontext och implikationer krävs andra teorier om 
samhällets utveckling och reproduktion, i vilka diskusanalysen måste infogas” (Sahlin 
1999, s.104). Jag anser att nyinstitutionell teori är en sådan teori. Det finns stora likheter 
mellan diskursanalys och nyinstitutionell teori vilket jag ämnar förklara samt 
argumentera för nedan. Det akademiska biblioteket kan ses som en institution. 
 
Begreppet institution är, enligt nationalencyklopedin, inom samhällsvetenskapen en 
”benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande eller 
återkommande beteendemönster” (Brante 2008). 
 
Stefan Tengblad, docent vid Handelshögskolan i Göteborg, redogör i rapporten Aktörer 
och institutionell teori för den nyinstitutionella teorins generella drag (Tengblad 2006, 
s.6ff). Tengblad hävdar att om man, som i ovanstående definition, betraktar institutioner 
enbart som regler riskerar man att ge reglerna en alltför oberoende och ”objektiv” status. 
Han vill istället använda följande definition: ”En institution består av en uppsättning 
konstruerade regler och handlingsmönster som är skapade av aktörer och som i sin tur 
tillskapar aktörer” (Tengblad 2006, s.18). Det är också denna definition som jag 
använder mig av i föreliggande uppsats.  
 
Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet, skriver i boken 
Institutionell teori att teorier om institutioner ur ett historiskt perspektiv främst studerats 
inom nationalekonomin, men att intresset för teorin ökat under senare år bland andra 
samhällsvetenskaper (2007, s.13). Under 80-talet upplevde den traditionella 
institutionella teorin en ny glansperiod och begreppet nyinstitutionell teori myntades 
(Tengblad 2006, s.4ff). Walter W. Powell och Paul J. Dimaggio skriver i forsknings-
översikten The new Institutionalism in Organizational Analysis att studier av 
institutioner upplever en renässans inom samhällsvetenskaperna. Till stor del som en 
reaktion mot fokuseringen på det individuella och som ett försök att få nya fräscha svar 
på gamla frågor kring hur sociala val är skapade, medierade och kanaliserade genom 
institutionella arrangemang (Powell & Dimaggio 1991, s.2). Författarna menar att 
institutionalismen tar avstånd från att olika beteenden i organisationer enbart skulle vara 
summan av individuella val och individuella aktörer (Powell & Dimaggio 1991, s.14). 
 
Själva syftet med den nyinstitutionella teorin är att förklara hur olika kombinationer av 
regler, normer och sanktionsmekanismer påverkar aktörernas uppträdande. Med aktörer 
menas individer eller organisationer (Hedlund 2007, s.17). Det är också viktigt att 
påpeka att aktörerna inte bara ses som passiva utövare av regelverk utan även som 
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aktiva skapare av institutioner (Hedlund 2007, s.133). Människor bygger upp 
institutioner därför att de har en önskan om att etablera vanor för att effektivisera sin 
tillvaro och reducera osäkerhet (Tengblad 2006, s.7; Hedlund 2007, s.133). Det känns 
tryggt att veta hur man ”bör” bete sig i ett visst sammanhang. 
 
Powell och Dimaggio skriver att människors beteenden och handlingsmönster kan 
betraktas som institutionellt grundade. Detta beror på att handlingsmönster reproduceras 
inom en institution vilket innebär att aktörerna sällan uppfattar att det finns alternativ till 
de sätt de handlar på (Powell & Dimaggio 1991, s.10f). Beteenden som inte 
reproduceras genom handling blir de-institutionaliserade, de glöms bort och förs ej 
vidare till yngre generationer (Tengblad 2006, s.17). 
 
Den process varigenom institutioner etableras och grundfästs kallas för 
institutionalisering. En del institutioner har en lång historia, ifrågasätts inte och motstår 
förändringsförsök. Andra institutioner har inte lika lång historia och saknar koppling till 
etablerade maktstrukturer. ”Generellt kan sägas att ju mer institutionaliserat ett 
arrangemang är, desto mindre reflektion förekommer” (Tengblad 2006, s.11). Tengblad 
menar att nyinstitutionalismens viktigaste bidrag förmodligen är att den har 
uppmärksammat att institutioner till stor del byggs upp av det ej ifrågasatta, att 
institutioner är något mer än bara förgivettagna tankestrukturer och inte bör ses som 
något oproblematiskt (Tengblad 2006, s.9).  
 
Tengblad redogör för tre olika typer av regler som klassificerats inom nyinstitutionell 
teori; tvingande regler (exempelvis lagar) och normer (exempelvis ”passande 
beteende”) är ofta tydligt uttalade och lätta att läsa sig till eller få syn på. Men den tredje 
regeltypen, det självklara, är mer grundläggande och dessa ”regler” ses som så 
självklara att de inte ifrågasätts. Denna typ av regler är också de som är svårast att få 
grepp om. Reflektion kring reglerna saknas oftast och aktörerna är så övertygade om 
reglernas rimlighet att de inte kan tänka sig att bryta mot dem (Tengblad 2006, s.10). 
Jag anser att dessa regler är intressanta för min studie och att en diskursanalytisk 
inspirerad analys av användarbilder kan hjälpa till att synliggöra några av dem. 
 
Tengblad har i sin avhandling presenterat en modell som bygger på att en institution 
upprätthålls av tre samverkande fenomen – regler, aktörer och handling. Modellen 
nedan bör förstås så att varje enskilt begrepp definieras av de två andra begreppen. 
Aktörers identitet byggs upp av den handling som utförs och de regler som efterlevs; 
handling består av aktörernas regelstyrda beteende; regler konstrueras av aktörerna i 
samband med att de handlar (Tengblad 2006, s.4). Jag återkommer till modellen i 
uppsatsens diskussion. 
 
 

      Regler 
 
 

  Aktörer     Handling  
 
 (Tengblad 2006, s.18). 
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3.3 Ett integrerat perspektiv 
 
Då det gäller att argumentera för hur diskursanalys och nyinstitutionell teori är 
kompatibla och att ett integrerat perspektiv är fruktbart har jag hämtat stor inspiration 
från Åse Hedemarks artikel som nämndes i problemformuleringen och som behandlar 
mötet mellan folkbibliotek och dess användare.  
 
Hedemark, liksom jag, hävdar att det finns likheter mellan diskursteori och institutionell 
teori. Till exempel så delar båda teorierna tankar kring hur verkligheten konstrueras 
kollektivt genom språket, och där menar jag att även bilder kan räknas som ett språk. 
Båda teorierna diskuterar också hur identiteter varierar i olika sociala kontexter och att 
skapandet av identiteter, olika synsätt och handlingsmönster sker i kollektiva processer. 
Individer har att förhålla sig till gemensamma, diskursiva sätt att agera (Hedemark 
2005, s.8). 
 
Jag menar att det i huvudsak är institutionens regler som ligger bakom den diskursiva 
praktik som konstrueras och att diskurserna i sin tur ligger bakom de regler som 
institutionen skapar. Det finns en slags växelverkan mellan institutioner och diskurser. 
Detta skall dock inte tolkas som att det aldrig sker någon förändring, institutionerna och 
diskurserna lever inte isolerat utan i samverkan med den sociala världen utanför den 
egna praktiken. När det gäller min specifika undersökning kan, som Hedemark skriver, 
det sätt på vilket institutionen betraktar sina användare påverka föreställningar och 
förväntningar på användarna och deras biblioteksbesök, vilket i sin tur kan påverka hur 
användarna bemöts (Hedemark 2005, s.12f). 
 
Även Rose tar upp ett institutionsperspektiv då hon beskriver diskursanalys av bilder. 
Hon citerar John Tagg som hävdar att fotografier får sin betydelse i relation till den 
institution som står bakom dem (Rose 2007, s.175f). ”Visual images are for Tagg 
articulations of institutional power” (Rose 2007, s.176). Vidare skriver Rose att 
institutioner producerar speciella sorters besökare genom de många regler, alla inte 
direkt uttalade, som bestämmer vad besökarna får göra eller inte göra. Hon tar upp 
exempel på diskursanalyser utförda med fokus på institutionerna museum och 
konstgallerier (Rose 2007, s.183ff). 

3.4 Bildanalys 
 
Yvonne Wærn är professor emerita vid Tema kommunikation, Mälardalens högskola. 
Rune Pettersson är professor i informationsdesign vid Institutionen för Innovation, 
Mälardalens Högskola. Gary Svensson är forskare och lärare vid tema Kommunikation, 
Linköpings universitet. Dessa tre forskare skriver i boken Bild och föreställning – om 
visuell retorik (2004) om vad de kallar en ”traditionell” bildanalys. De menar att en 
bildanalys består av fem grundläggande punkter (Wærn, Pettersson & Svensson 2004, 
s.35ff): 
 

• 1) Materialanalys (Vilket material är bilden gjord av?) 
• 2) Form- och färganalys (Hur är bilden komponerad? Var finns blickfånget 

m.m?).  
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• 3) Innehållsanalys (Vad föreställer bilden? Här kan man skilja mellan olika 
meningsnivåer: den uppenbara och den underliggande meningen i bilden). 

• 4) Genetisk analys (Vilken tradition finns bakom bilden? Finns kopplingar till 
andra bilder?).  

• 5) Funktionsanalys (Vad ligger bakom tillkomsten av bilden? Kräver tillgång 
till konstnärens och beställarens intentioner).  

 
Denna uppsats analys kommer i första hand att rikta in sig på punkterna 2 och 3, se 
vidare resonemang i avsnitt 4.2 om tillvägagångssätt vid analysen. 
 
Göthlund och Eriksson skriver att det idag ofta talas om att bilder påverkar oss och det 
är författarnas fasta övertygelse att så är fallet, frågan är hur denna verkan tar sig 
uttryck. De menar också att arbetet med en bildanalys mer liknar en tolkningsprocess än 
ett ”hantverk” som kan utföras enligt någon strikt modell (Eriksson & Göthlund 2004, 
s.10ff). Vidare hävdar de att man måste vara på det klara med att det inte går att 
fastställa några generella ”sanningar” med hjälp av bildanalyser. Däremot anser de att vi 
genom konsekvent användning av närgångna bildanalyser och genom att göra många 
analyser kan uttala oss om mer eller mindre tydliga tendenser (Eriksson & Göthlund 
2004, s.170). Att analysera bilder är en konst som kräver erfarenhet (Eriksson & 
Göthlund 2004, s.19) och jag är medveten om att min bristande erfarenhet i ämnet 
innebär en begränsning för studien. Men min övertygelse är att jag genom denna studie 
av användarbilder kan fånga åtminstone en del av synen på användarna. 
 
Eriksson och Göthlund lyfter också fram vad de kallar en perspektivmedvetenhet, en 
medvetenhet om att det går att se en mängd olika saker i en och samma bild beroende på 
utifrån vilket perspektiv man betraktar den (2004, s.14). Jag väljer att anlägga ett 
användarperspektiv i min analys och fokuserar enbart på hur användarna framställs. 
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4 Genomförande 
 
Det är inte lätt att sätta en etikett på uppsatsens metod då jag använder verktyg från 
olika håll. Jag väljer att benämna min undersökning en ”diskursanalytiskt inspirerad 
analys av bilder”, eftersom jag blandar metodologiska verktyg från både diskursanalys 
och bildanalys. Nedan följer en redovisning av det material jag använder mig av och 
dess kontext, samt en redogörelse för hur jag mer konkret gått till väga under själva 
analysen. Avsnittet avslutas med tankar kring forskarens roll och etiska överväganden. 

4.1 Material och urval 
 
Det material som ligger till grund för uppsatsen är totalt 62 bilder på 
biblioteksanvändare, dels från Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) och dels från 
Bibliotek och läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås. Bilderna är samtliga som 
fanns att tillgå via webben och via informationsbroschyrer i februari 2008. Bilderna 
fördelar sig mellan de båda biblioteken på följande sätt:  
 
Tabell 1. Antal bilder fördelade mellan GUB och BLR via webb eller broschyr.  
 
Bilder tillgängliga 
via: 

 
Webben: 

 
Broschyrer: 

 
Totalt: 

 
 GUB 

 
36 st. 

 
1 st. 

 
37 st. 

 
 BLR 

 
19 st. 

 
6 st. 

 
25 st. 

 
Bilderna från GUB är hämtade från en bilddatabas, innehållande bilder från Göteborgs 
universitet indelade i olika kategorier. Jag har valt samtliga bilder i kategorin 
”bibliotek” som föreställer människor. Två av bilderna har dock slagits ihop till en då 
jag bedömde motiven vara så lika att de var att betrakta som samma bild. Bilden från 
GUB:s informationsbroschyr är hämtad från en pdf-fil jag fått mig tillskickad av 
biblioteket efter förfrågan. Anledningen till att jag använt mig av bilddatabasen är att 
det inte publicerats så många bilder på hemsidan 
 
Bilderna från BLR är hämtade direkt från bibliotekets hemsida. Informationsbroschyren 
från BLR är hämtad i tryckt form på biblioteket. Några av bilderna fanns både på 
webben och i informationsbroschyren och då har jag, i sammanställningen ovan, räknat 
dem som webbilder. De sex som kommer från informationsbroschyren är alltså sådana 
som endast finns där och inte på hemsidan. (I informationsbroschyren finns också 13 
stycken porträttbilder, där endast ansikten syns. Dessa bilder har jag valt att inte 
inkludera i mitt empiriska material eftersom jag vill undersöka aktiviteter och då är 
dessa porträttbilder inte av intresse.) 
 
Jag anser att bilderna är jämförbara från de olika biblioteken, trots att de har delvis olika 
ursprung. Bilderna i bilddatabasen är tillgängliga för alla och syftet med dem är att de 
ska kunna användas fritt i olika representations- och presentationssammanhang. Jag 
menar att de måste vara utvalda för att kunna representera universitetet och därmed är 
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representativa för den användarsyn som kan finnas där. Även bilderna på hemsidan vid 
BLR ser jag som utvalda och på så sätt kan ses som representativa för synen på 
användarna. Detsamma gäller för informationsbroschyrerna vid båda biblioteken. Om 
det däremot är bibliotekets syn eller högskolans/universitetets syn som presenteras tål 
att fundera på. Jag återkommer med vidare resonemang i diskussionen.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera bilder på användare och jämföra två olika 
bibliotek. Anledningen till att valet föll på just BLR och GUB är att dessa bibliotek 
jämfört med många andra vetenskapliga bibliotek jag tittat på hade publicerat en relativt 
rik mängd bilder att grunda en undersökning på. Dessutom ville jag jämföra ett äldre 
och större universitetsbibliotek med ett yngre och nyare högskolebibliotek och då ansåg 
jag att Borås och Göteborg var lämpliga då de ligger i samma region. Att jag har 
personlig erfarenhet av studier vid båda lärosätena påverkade säkert också mitt val. 

4.1.1 Om Göteborgs universitetsbibliotek 
 
På hemsidan för Göteborgs universitetsbibliotek står att läsa att biblioteket har rötter 
ända tillbaka till 1861 då ett vetenskapligt bibliotek öppnades, inledningsvis knutet till 
Göteborgs museum. År 1891 kopplades biblioteket till den då nyöppnade Göteborgs 
högskola. 1961 fick det namnet Göteborgs universitetsbibliotek och består idag av sju 
bibliotek uppdelade efter ämnesområden. Vidare står det att universitetsbiblioteket är en 
del av Göteborgs universitet och har som mål att stödja vetenskaplig forskning och 
utveckling, undervisning och högre studier. Universitetsbiblioteket är ett offentligt 
bibliotek öppet för alla. (Göteborgs universitetsbibliotek 2008-02-29) 

4.1.2 Om Bibliotek och läranderesurser 
 
På hemsidan för Bibliotek och läranderesurser står det att biblioteket startade 1972 i 
samband med att Bibliotekshögskolan öppnade i Borås. Den nya byggnad som numer 
rymmer biblioteket stod klar 2004. BLR beskrivs som en del av högskolan i Borås och 
som en arbetsplats och mötesplats för studenter, forskare, lärare och allmänheten. Målet 
är att studenterna ska bli framgångsrika i sina studier. (Bibliotek & läranderesurser 
2008-02-29) 

4.2 Tillvägagångssätt vid analysen 
  
Rose understyrker i inledningen till sin bok hur viktigt det är att inte tro att det finns 
något ”rätt svar” på frågan vad en bild betyder (Rose 2007). Med andra ord finns det 
inga självklara val då man ger sig i kast med att analysera bilder. Jag har försökt låta 
materialets karaktär vara vägledande för genomförandet och inte låta ett färdigbestämt 
tillvägagångssätt pressa in materialet i vissa mallar. Winther Jørgensen och Philips 
skriver att det i det stora flertalet diskursanalytiska ansatser, liksom i kvalitativ 
forskning i stort, saknas en fast procedur för materialanalys. Forskningsdesignen bör 
istället konstrueras efter projektets speciella karaktär (Winther Jørgensen & Philips 
2000, s.81). 
 
Roses beskrivning av diskursanalys av bilder har varit en stor inspirationskälla för 
uppsatsens analysförfarande. Rose sammanfattar sina strategier som följer (Rose 2007, 
s.165f): 
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1. looking at your sources with fresh eyes. 
2. immersing yourself in your sources. 
3. identifying key themes in your sources. 
4. examining their effects of truth. 
5. paying attention to their complexity and contradictions. 
6. looking for the invisible as well as the visible. 
7. paying attention to details.  

 
Första steget i analysarbetet är att titta noga på bilderna och att titta noga på dem igen, 
jämförbart med begreppet ”närläsning” vad gäller textbaserat material. För att kunna 
titta på fler bilder samtidigt och enkelt kunna gruppera dem eller jämföra dem skrev jag 
ut alla bilder i färg. Därefter klistrade jag upp bilderna på varsitt papper med olika 
bakgrundsfärg för de olika biblioteken, gult för BLR och vitt för GUB. Bilderna 
numrerade jag slumpmässigt; G1, G2 osv. till G37 för bilderna från GUB. B1, B2 osv. 
till B25 för bilderna från BLR. Jag anser att en manuell behandling av bilderna på detta 
sätt ger mig ett större ”synfält” än datorskärmens begränsade yta. Efter att ha studerat 
varje bild enskilt jag skrev upp vissa nyckelord vid sidan av respektive bild, 
associationer som dykt upp vilket ledder mig vidare i analysprocessen. Här tog jag 
också ta hjälp av bildanalysens frågeställningar som redovisades i avsnitt 3.4. Min 
ambition var att vara så förutsättningslös som möjligt i mitt ”närseende” av bilderna. 
 
Steg 2 är en utkristallisering av vissa nyckelteman, key themes, som kan vara ofta 
återkommande motiv i bilderna. Av dessa teman görs listor och hela materialet gås 
igenom för att komplettera listan. Därefter funderas på sambandet mellan nyckelord och 
nyckelbilder. Rose påpekar att det är viktigt att inte glömma bort att den viktigaste 
bilden kanske inte är den som är mest frekvent (Rose 2007, s.157). Under denna fas av 
analysarbetet anser jag det vara viktigt att vara öppen för nya associationer, sådant som 
inte dök upp under den första fasen. Här börjar också jämförelsen mellan de olika 
biblioteken bli tydlig. Finns skillnader mellan dem och i så fall vilka? Är det något 
särskilt tema som visar upp skillnad? 
 
Allteftersom analysarbetet fortgår dyker nya infallsvinklar upp, här är diskursanalysen 
flexibel och tillåter att man går tillbaka till sitt empiriska material gång på gång. Ett 
grundläggande förhållningssätt är att låta detaljerna i materialet få komma till tals i 
analysen (Rose 2007, s.165). Under processens gång förkastas vissa teman och nya 
formuleras (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.122). Det är också viktigt att vara 
uppmärksam på vad som inte finns med i bilderna och fundera över detta. Jag förde 
kontinuerligt anteckningar under analysarbetets gång. En upptäckt av någon detalj i en 
viss bild ledde till en sökning av samma typ av detalj i övriga bilder. Det var svårt att 
veta när det var dags att sätta punkt för analysarbetet och en diskursanalys blir heller 
aldrig färdig. Frånvaron av extern måttstock öppnar för ett ständigt välkomnande av nya 
förslag till hur man kan förstå det ena eller det andra (Börjesson & Palmblad 2007, 
s.18). 
 
För att underlätta för läsaren att göra en egen bedömning av mina tolkningar, påstådda 
meningar och mönster (Sahlin 1999, s.90-91), har mitt mål varit att göra resultat-
redovisningen så genomskinlig som möjligt, bland annat genom att låta den färdiga 
uppsatsen innehålla många bilder. Totalt publiceras 28 av de 62 undersökta bilderna. 
Bilderna är dock förminskade av utrymmesskäl. 
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4.3 Forskarens roll och etiska överväganden 
 
Som utförare av en analys är det viktigt att komma ihåg att man själv ingår i ett 
sammanhang som påverkar ens tankar. Sahlin skriver att även forskaren ingår i en 
diskurs och att kritisk självreflektion är nödvändig för att kunna skapa distans till 
undersökningsobjektet (1999, s.92). Jag är student och skriver uppsatsen inom ramen 
för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vilket färgar mina tankar. Jag är också 
en biblioteksanvändare vilket kan påverka hur jag ser på bilder av andra användare. Min 
personliga erfarenhet av studier vid både GUB och BLR kan ha gett mig vissa 
förutfattade meningar som i sin tur riskerar att färga analysen. 
 
Winther Jørgensen och Philips skriver att forskaren så gott det går måste försöka sätta 
parentes kring sig själv och sin kunskap så att de egna värderingarna inte överskuggar 
analysen (2000, s.28). Jag inser att min analys inte är objektiv och att någon annan hade 
kunnat komma fram till ett annorlunda resultat, men min ambition är att redovisa 
resultatet av analysen så tydligt som möjligt så att läsaren själv kan skaffa sig en 
uppfattning om dess rimlighet.  
 
Jag har under arbetets gång gjort några etiska överväganden. När det gäller frågan om 
vem som ”äger” bilderna så regleras det i upphovsrättslagen. Där står att läsa (SFS 
1960:729, 23§ & 49a§) att konstverk och fotografier får återges, utan tillstånd av 
upphovsrättshavaren, i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte 
framställts i förvärvssyfte, om återgivningen sker i överensstämmelse med god sed. Jag 
har tolkat detta så att god sed är att ändå försöka få tillstånd av upphovsrättshavaren om 
det är möjligt och att vid publicering ta med fotografens namn, även om denne inte 
innehar upphovsrätten. Jag har därför också sett till att skaffa tillstånd att använda 
bilderna och publicera dem av Informationsavdelningen på högskolan i Borås, som äger 
upphovsrätten till bilderna vid BLR. Bilderna från bilddatabasen vid GU är på 
webbplatsen uttalat tillåtna att använda i sammanhang som detta uppsatsarbete. Den 
bild som finns i informationsbroschyren från GUB har jag fått tillstånd att använda från 
biblioteket.  
 
Större huvudbry än upphovsrätten gav dock frågan hur jag ska förhålla mig till och ta 
hänsyn till de människor, individer, som syns på bilderna. Att få tag på dem för att få 
deras tillstånd och informera om studiens syfte är en omöjlighet i sammanhanget. Jag 
antar dock att de vid initialpubliceringen givit sitt tillstånd till att bilden används av 
BLR respektive GU och därigenom gett tillstånd till att bilden används då respektive 
organisation anser det vara lämpligt. Personerna är på vissa bilder visuellt identifierbara, 
även om de flesta på olika vis är anonymiserade. Om jag skulle ha sett till, genom viss 
manipulering av bilden, att inga personer går att identifiera anser jag att viktig 
information skulle ha gått förlorad, då en manipulering gör bilden till en annan än den 
ursprungliga. Min ståndpunkt är dock den att då bilderna inte kan bedömas som 
personliga och då jag inte analyserar några personliga attribut anser jag att de kan 
publiceras i uppsatsen utan personernas tillstånd. Mitt syfte är inte att peka ut enskilda 
personer utan att hitta övergripande mönster. Om någon avbildad ändå skulle känna 
obehag av att finnas med på bild i uppsatsen ber jag dem kontakta mig.  
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5 Analys 
 
Uppsatsens resultat presenteras i en analysdel och en diskussionsdel. Redovisningen av 
analysen börjar med en genomgång av de aktiviteter, handlingar, som sysselsätter 
användarna på bilderna. Därefter presenteras andra funna huvudteman; ”Anonymitet”, 
”Kommunikation med betraktaren” och ”Genus”. Skillnader och likheter mellan BLR 
och GUB redovisas löpande under ovanstående rubriker, och sammanfattas därefter 
under avsnitt 5.5 för att tydliggöra det komparativa perspektivet.   

5.1 Aktivitet 
 
Under detta huvudtema har bilderna kategoriserats efter vilken aktivitet användarna 
avbildas i. Viktigt att notera är att en bild kan innehålla flera aktiviteter. 

5.1.1 Läsa/skriva 
 
Den mest frekvent förekommande aktiviteten i materialet är läsa/skriva. Här har jag 
inkluderat alla bilder som föreställer människor sysselsatta med antingen läsning eller 
skrivning, dock ej med hjälp av dator som är en egen kategori, se avsnitt 5.1.2. Det är 
ogörligt att separera läsning och skrivning som aktivitet på bilderna. Användarna har 
ofta både böcker framför sig och en penna i handen samtidigt. Denna kategori är den 
definitivt största i materialet då det gäller antalet bilder och GUB dominerar starkt i 
förhållande till BLR.  
 

        
 
Bild 1. BLR               Bild 2. GUB 
 
Vanligast är gestaltningen av den läsande/skrivande användaren avbildad i en stor 
läsesal. Bild 2 ovan är ett exempel på denna typ av bild som är tydligast i GUB`s 
material. Även bild 3, 4, 12, 23, 24, 25, 27 och 28 längre fram i uppsatsen är exempel på 
sådana bilder. Användarna sitter ner och läser, sida vid sida, vid avlånga bord i långa 
rader, ofta många på samma bild, med klart avgränsade arbetsytor. Användarna sitter 
böjda över sina böcker med ”flitens lampa” lysande över sig. Bilderna med detta motiv 
andas fokusering, arbetsro, stillhet – det är väldigt få användare som gestaltas i någon 
form av rörelse. Ansiktsuttrycken, i den mån de går att se, vittnar om en djup 
koncentration. Användarna tycks inåtvända och djupt försjunkna i sina tankar. 
Blickarna är riktade nedåt, mot böckerna och anteckningsblocken. Ingen eller mycket 
liten kontakt syns mellan människorna, var och en verkar sköta sitt. Det är nästan så att 
man kan ”höra” tystnaden. Det känns som en mycket klassisk bild av en student som 
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nyttjar biblioteket som arbetsplats. Användarna verkar inte medvetna om att de blir 
fotograferade, eller så bryr de sig inte om det.  
 
Några platser mellan de arbetande användarna står tomma.  Kanske kan de fungera som 
en inbjudan till oss som betraktare? Bilden talar om för betraktaren att: om du vill så får 
du får också plats här - vi är många men kan bli fler. Användarna på bilderna är många i 
antal och trots tydligt ”ensamarbete” blir de som en del av en större helhet och det är 
denna helhet som betraktaren inbjuds att bli en del av. Men, tycks bilden också säga, det 
kräver att du kan ta ditt ansvar - du sköter dina studier på egen hand. Det är så här det 
går till att studera på universitetsnivå. 
 
Andra platser är tydligt upptagna men ingen mänsklig gestalt syns vid dem. Bild 2 
exemplifierar detta. Kläder, böcker, papper och även vattenflaskor ligger utspridda för 
att markera en plats. Var är då denna person? Det kan vi inte veta genom att betrakta 
bilden, bara spekulera kring, men frånvaron av någon som ändå tydligt visar sin närvaro 
sätter fantasin i rörelse hos betraktaren. Är personen på rast eller ute och hämtar böcker 
i en annan del av biblioteket?  
 
 

                   
 
Bild 3. GUB.                                        Bild 4. GUB. 
 
Här ser vi i bild 3 och bild 4 exempel på att vissa av bilderna i denna kategori är mer 
inzoomade än andra, som till exempel bild 2. Här kan vi på nära håll ser hur användarna 
vid ”sina” platser har många böcker, anteckningsblock, olika sorters pennor och ofta 
även en dryckesflaska – de planerar säkerligen en ganska lång sittning. Ytterkläderna är 
avhängda, på stolsryggen eller på klädhängare en bit bort, vilket även det är tecken på 
att sejouren förmodligen beräknas pågå under en ganska lång tid.  
 
Det är inte alltid att de läsande/skrivande användarna avbildas sittande i långa rader i 
stora läsesalar. Ibland visas användarna upp på balkonger, som i bild 5 nedan, eller i en 
liten grupp vid mindre bord eller ensamma vid exempelvis en bokhylla, som i bild 6. 
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Bild 5. GUB.                Bild 6. GUB 
 
Men även i bild 5 gestaltas användarna sittande sida vid sida med klart avgränsade 
utrymmen. Bildens rymd är inte den samma som avporträtteringarna av de stora 
läsesalarna, men aktiviteten den samma, liksom koncentrationen och stillheten. Bild 5 
verkar tagen så att den visar det som användaren vid platsen närmast kameran ser om 
hon/han tittar upp från sina böcker. Detta grepp förstärker känslan av att betraktaren är 
delaktig i den verksamhet som pågår, att det är vi som betraktare som sitter och arbetar 
bredvid den ljushårige mannen. 
 
Bild 6 är den bild som GUB har på framsidan av sin informationsbroschyr. Den bilden 
kan ses som extra utvald, eftersom den finns just på broschyren som presenterar 
universitetsbiblioteket. Här ser vi en stående, läsande kvinna i närbild. Blicken är riktad 
ner mot boken som hon håller i händerna. Trots att aktiviteten tydligt är läsning kan vi 
nog förmoda, till skillnad från exemplen ovan, att lässejouren just här vid bokhyllan 
förmodligen inte bli så lång eftersom hon står upp. Hon letar efter något i bibliotekets 
hyllor och kanske hittar hon det i den bok hon läser i. Hon har ingen märkbar kontakt 
med någon annan människa och bokhyllan hon står vid ser välfylld ut. 
 
Läsande/skrivande förekommer även vid runda bort då ett mindre antal användare sitter 
vända mot varandra. Här finns inte de klart avgränsade arbetsytorna som nämndes ovan 
och förmodligen samarbetar användarna med varandra. Det finns en kontakt mellan 
användarna på bilderna som märks genom exempelvis leenden och ögonkontakt. Det är 
framförallt BLR som ger uttryck för denna gestaltning av den läsande/skrivande 
användaren. Illustrerande exempel kan ses i bild 7 nedan. Här är det omöjligt att säga 
vem av de tre kvinnorna sakerna på bordet tillhör. De sitter vända mot varandra och 
även om de inte har ögonkontakt så har de en tydlig kontakt med varandra. 
 

    Bild 7. BLR. 
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5.1.2 Dator 
 
Till denna kategori har jag räknat alla bilder på användare som sitter eller står framför 
en dator. Om det däremot är läsning, skrivning, informationssökning eller annan 
aktivitet som pågår är omöjligt att svara på. Kategorin domineras av bilder från BLR. 
Endast ett fåtal bilder från datasalar förekommer i materialet från GUB, bild 9 är den 
tydligaste. 
 

      
 
Bild 8. BLR.                                                        Bild 9. GUB. 
 
Datorbilderna föreställer många användare på samma bild. Datasalarna ser fullsatta ut 
och andas aktivitet, ofta sitter användarna två och två framför datorerna, men även 
exempel på ensamarbete finns. I bild 9 ser vi i förgrunden två kvinnor som samarbetar 
och en kvinna som arbetar ensam. Det fullsatta, nästan överfulla utrymmet på bild 8 ger 
ett intryck av aktivitet och rörelse. Om man i kategorin läsa/skriva kunde ”höra 
tystanden” genom bilden så är det här snarare tvärtom, sorlet ligger som en hinna över 
bilden. Blickarna är för det mesta riktade mot bildskärmarna, i några fall riktade mot 
den person som sitter bredvid. Den person som håller i musen framstår som mer aktiv 
än den som sitter bredvid och iakttar, vilket ger ett mer passivt intryck. Se exempel i 
bild 26 nedan. 
 

 
 
  
 
 
 
 
     Bild 10. BLR. 
 
 

På flera av bilderna syns datorerna med aktiva användare avbildade bredvid bokhyllor 
där ingen användare syns. Bild 10 är ett exempel på detta. En tolkning kan vara att 
bokhyllorna symboliserar den ”gamla” traditionella delen av biblioteket och datorerna 
den nya moderna delen. I valet mellan böcker och datorer väljer användarna enligt bild 
10 datorerna. Användarna har då symboliskt övergett det gamla för det nya, eftersom 
inga användare är synliga vid bokhyllorna utan alla som syns finns vid datorerna. 
Åtminstone visar bilden att datorerna används oftare än böckerna. Denna typ av bilder 
förekommer enbart hos BLR.  
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Ansiktsuttrycken hos användarna på databilderna känns överlag mer öppna och 
avslappnade än de koncentrerade inåtvända miner som kunde skönjas hos de 
läsande/skrivande användarna. Användarna i kategorin dator framstår som mer 
utåtriktade. Förmodligen till stor del beroende på att huvudet är vänt framåt istället för 
nedåt mot kroppen och att interaktionen med andra människor är betydligt större. 
Framför datorer avbildas användarna både stående och sittande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bild 11. BLR. 

 
På bild 11 syns ett av endast två exempel i materialet då bibliotekspersonal interagerar 
med användarna. Att personalen är så frånvarande i gestaltningen av användarna finner 
jag lite underligt. Tolkning av detta leder logiskt till att användarna framställs som 
självständiga och inte i behov av att få hjälp av och interagera med biblioteks-
personalen. Antagligen finns det ett flertal orsaker till att personalen inte syns på 
bilderna tillsammans med användarna, men oavsett dessa orsaker så får frånvaron 
konsekvenser för betraktaren av bilderna. Att mannen på bild 11 tillhör personalstaben 
går att konstatera eftersom han bär en namnskylt. Visserligen kan det vara svårt att på 
bilderna tydligt se vem som är personal och vem som är användare (och även 
personalen kan ju ses som biblioteksanvändare i viss mån). Men jag menar att 
avsaknaden av tydliga ”personalattribut”, som exempelvis informationsdisken, är 
betydelsefull. Ty även om personal finns med på bilderna så kan de vara svåra att 
identifiera, vilket tyder på att de i gestaltningen av användarna och biblioteket inte 
framstår som särskilt viktiga att göra identifierbara i sin yrkesroll. Avsaknaden av 
personal på bilderna gäller både GUB och BLR, men de två exempel som finns kommer 
båda från BLR vilket gör att de båda biblioteken i den här aspekten skiljer sig lite åt. 
 
Att en av bilderna där användarna får hjälp eller stöd av bibliotekspersonalen finns 
under kategorin dator talar om för oss betraktare att när är det gäller teknik och datorer 
är det OK att som användare vilja ha/få hjälp. Men då det gäller övriga aktiviteter är 
självständighet att föredra.  
 
De datorer som finns med på bilderna är oftast fasta, stationära sådana men enstaka 
exempel finns på användare som jobbar med bärbara datorer. Jag tror inte det är 
förhastat att anta att de är användarnas egna datorer som de tagit med sig till biblioteket. 
Samtliga av dessa bilder integrerar kategorin läsa/skriva. Ett exempel visas i bild 12 
nedan. Bilden är den typiska läsesalsbilden, med den skillnaden att en av användarna 
har en bärbar dator framför sig.  
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     Bild 12. GUB. 
 
Intressant med bild 12 är att notera datorns placering i bildens vänstra del. Jämför vi 
med vad Newell skrev i sin artikel så är detta en symbol för att datorn står för en säker 
kunskap, jämför avsnitt 2.2. Annars visar bild 12 också en datoranvändning som inte 
skiljer sig särskilt mycket från aktiviteterna läsa/skriva. Det är lätt att tänka sig datorn 
här som ett annat sätt att föra anteckningar eller läsa en bok jämfört med hur övriga 
användare på bilden gör.   

5.1.3 Andra tekniska hjälpmedel 
 
Förutom datorer förekommer ett fåtal andra tekniska hjälpmedel på bilderna. Även här 
framstår användaren som självständig. Användaren sköter apparaterna själv utan hjälp 
från vare sig personal eller någon annan. 
 

 
 

 
 
 
 

   
  Bild 13. BLR. 
 

Bild 13 föreställer en man vid en kopieringsapparat som kopierar det han behöver på 
egen hand. Ett annat exempel på ”den självständige användaren”, som klarar sig själv i 
biblioteket finns även det i materialet från BLR. Det är en av bilderna i broschyren som 
föreställer en utlåningsapparat där man ser en hand som hålls på en bok på väg in i/ut ur 
apparaten. (På grund av tekniska svårigheter publiceras inte denna bild i uppsatsen, men 
för den som vill finns den att beskåda i informationsbroschyren från BLR, se 
bildförteckningen.) Jag ser det som att självständigheten anses vara så viktig att den 
finns med på bild. Inte ens för att låna böcker behöver du ha kontakt med personalen.  
 
BLR visar med bilderna i denna kategori på en större spridning av användarnas 
utnyttjande av tekniska hjälpmedel än GUB, vilket förstärks av flera datoranvändande 
användarrepresentationer. 

5.1.4 Letande vid bokhyllor 
 
Jag förväntade mig innan studiens genomförande att finna ett rikt antal bilder som 
föreställde användare vid bokhyllor då jag uppfattar dessa, i likhet med bilder av 



 
 

30

läsande/skrivande användare, som ganska klassiska bilder av användare på bibliotek. 
Men med tanke på mina fördomar så fann jag förvånansvärt få bilder i det empiriska 
materialet som visar aktiviteten letande vid bokhyllor. Är detta en klassisk bild av 
biblioteksanvändare som blir allt mindre betydelsefull eller var mina förväntningar 
felaktiga fördomar? Tydligt är åtminstone att här framställer BLR och GUB användarna 
på liknande sätt och ingen skillnad mellan dem är märkbar. 
 
Letandet framstår i bilderna som en ensamaktivitet som vi kan se exempel på i bild 14. 
Ingen interaktion är tydlig mellan människorna och ingen personalgestalt syns. 
Användarnas blickar riktas mot böckerna. Trots att vissa bilder visar fler användare i 
färd med att samtidigt botanisera i hyllorna verkar de inte samarbeta utan leta sida vid 
sida, som bild 14 visar. 
 

    Bild 14. GUB. 
 
Några användare står vid sidan om bokhyllorna och läser stående alternativt 
halvsittande ur böcker. Läsandet här skiljer sig en del från läsandet i läsesalarna. Här 
handlar det, likt kvinnan på bild 6, antagligen om läsning för att se om boken innehåller 
den information som eftersöks, inga långa stunders läsning. 
 

                    
Bild 15. BLR                    Bild 16. GUB. 
 
Bild 15 visar endast fötterna och delar av benen hos användaren. Användaren klättrar 
och verkar vara på väg. Uppåt eller nedåt är svårt att svara på. Bilden ger betraktaren en 
känsla av att boksamlingarna tar plats på höjden, andra bilder visar hur samlingarna tar 
plats på längden. Användaren får anstränga sig för att få tag på det hon/han letar efter. 
Klättra, böja, sträcka och vandra. Hyllorna, böckerna och materialet är stort och 
användaren liten och ensam i jämförelse. Både bild 15 och 16 exemplifierar detta. Bild 
16 föreställer en ensam användare letande i ett trångt utrymme mellan bokhyllor. 
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5.1.5 Avkoppling 
 
Kategorin ”avkoppling” finns endast representerat i bilder från BLR, ingen av bilderna 
från GUB innehåller detta motiv. Till denna kategori har jag räknat bilder där 
användarna gestaltas utan en särskild arbetsuppgift. Visserligen kan det för vissa 
användare och i specifika situationer vara avkopplande att sitta vid en dator eller läsa en 
bok, men detta räknas inte med i denna kategori. 
 

    
Bild 17. BLR.                        Bild 18. BLR. 
 
På bild 17 och bild 18 sitter användarna bekvämt och avslappnat, tittar mot någonting 
utanför bilden som vi som betraktare inte kan se. Möblerna, den röda soffan och de 
gröna fåtöljerna ser bekväma ut. Ett spädbarn finns med, liksom en banan. Mat är 
annars ytterst sparsamt förekommande på bilderna. Avkoppling är en mycket liten 
kategori, vilande användare gestaltas endast i mycket begränsad utsträckning i 
materialet. Arbetande studenter är en betydligt vanligare gestaltning av användare än 
avkopplande. Jag anser dock att bilderna i denna kategori är viktiga då de representerar 
andra aspekter av mänsklig tillvaro än den rent arbetande och på så sätt breddar 
möjligheterna för vad användarna kan nyttja biblioteket till.  

5.1.6 I rörelse 
 
Denna kategori betecknar användare som är på väg någonstans, i rörelse, antingen 
mellan aktiviteter inom själva biblioteket eller på väg till eller därifrån. Exempel finns 
representerade bland bilder som även visar andra aktiviteter där någon eller några av 
användarna på bilden är på väg någonstans. Två bilder tillhör endast denna kategori och 
ingen av de övriga:  
 

            
Bild 19. BLR.                              Bild 20. GUB. 
 
Bild 19 föreställer gående människor som är på väg åt olika håll. Väskor och ytterkläder 
har de på sig. Bild 20 föreställer en kvinna på väg ut, hon ler mot betraktaren och tittar 
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direkt in i kameran. Är hon glad över att vara färdig och få gå därifrån eller gillar hon 
kanske bara att bli fotograferad? Att kvinnan har ögonkontakt med betraktaren gör 
bilden ovanligt i jämförelse med de andra bilderna i materialet. Se vidare resonemang 
om detta i avsnitt 5.3. Överlag finns inte användare i rörelse med särskilt ofta på 
bilderna. Betydligt vanligare är gestaltningar av stillasittande eller stillastående 
användare. Naturligtvis påverkar bilden som medium detta, det är ju inte film som 
analyseras. Men det är ändå möjligt att avbilda rörelse på fotografier, som vi ser i bild 
19 och 20, om man väljer att göra så. Detta val görs när det gäller användare på bild 
väldigt sällan både för BLR och GUB.  

5.1.7 Kommunicerande/Integrerande med annan människa 
 
Här har jag inkluderat alla bilder som visar någon sorts kommunikation mellan 
människorna på bilden. Även dessa bilder kombineras med motiven i öriga kategorier. 
Det är ingen stor och välrepresenterad kategori, men en nog så viktig sådan. Ofta rör det 
sig, så som i bild 21 och 22, om människor som sitter vid stora bord vända mot varandra 
där kommunikationen mellan dem är synbar med hjälp av gester, blickar, ansiktsuttryck. 
Ögonkontakt mellan användarna tyder på ett kommunikativt samspel mellan dem. 
Användarna avbildas sittande alternativt stående, företrädesvis kring ett runt bord. Vid 
det runda bordet finns inga klart avgränsade ytor som kan räknas som ”eget utrymme”, 
utan allt material hamnar mellan användarna och det ser ut som om de har det 
gemensamt. Leenden förekommer oftare i denna kategori än i de andra kategorierna. 
Kommunikation är en mer utåtriktad aktivitet än läsa/skriva. Exempel finns från båda 
biblioteken men med lite övervikt för BLR.  
 

                   
Bild 21. BLR.                         Bild 22. GUB. 
 

5.2 Anonymitet 
 
Nästa stora huvudtema jag funnit i materialet under analysarbetet har jag valt att kalla 
”anonymitet” och med det menas att användarna ofta avporträtteras på ett opersonligt 
sätt, där de framstår som anonyma eller rent av osynliga. 
 
Flertalet bilder är ”översiktsbilder” där många användare syns på samma bild, men de 
framstår sällan tillhöra samma grupp utan verkar använda biblioteket enskild, fast sida 
vid sida. Exempel på sådana bilder är bild 23 nedan samt bild 2,12, 24 och 25. 
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   Bild 23. GUB. 
 
Totalt finns ca 460 användare avbildade på de 62 bilder som utgör uppsatsens empiriska 
material. Det är svårt att ange en exakt siffra på antalet användare eftersom det på vissa 
bilder bara är en liten del av användaren som syns eller så finns användarna i 
bakgrunden av bilden, som är lite suddig och svår att se detaljer i. 17 av bilderna 
föreställer många användare samtidigt, över 10 stycken per bild, 2 av dem kommer från 
BLR och hela 15 från GUB. Med andra ord är dessa ”massbilder” mer typiska för GUB 
än för BLR. 
 
Många av de avbildade användarna porträtteras bakifrån, se exempel på bild 23, vilket 
gör dem anonyma för betraktaren. När vi som betraktare tittar på bilderna ser vi ryggar 
och bakhuvuden, inga ansikten eller ansiktsuttryck. Användarna blir anonyma gestalter 
som lätt kan bytas ut, då personliga igenkänningstecknen saknas. Exempelvis ålder och 
etnicitet blir otydliga identitetsmarkörer.  
 
Ibland ser vi spår efter användarna, i form av bokade arbetsplatser, markerade med 
ytterkläder och annat, men vi kan inte se dem i fysisk form. Vi anar dem endast. På 
några bilder är bara delar av användarna med på bilderna; fötterna, ena handen, huvudet. 
Ett exempel finns i den tidigare visade bild 15. Trots att inte hela människan syns på 
bilden så är den del som syns oerhört central. Om inte den utvalda kroppsdelen hade 
synts så hade bilden blivit en helt annan. De mänskliga spåren och kroppsdelarna 
hjälper till att skapa liv i bilderna som annars hade varit stela och än mer opersonliga. 
 

                                
Bild 24. GUB.                Bild 25. GUB. 
 
Bild 24 är exempel på en bild som ger känslan av att användarna får fungera som en 
slags inventarier för att visa och förstärka bibliotekets arkitektur. Den blå färgen 
dominerar bilden och ögat dras snarare mot den höga, starkt blå väggen än mot 
användarna som känns små och anonyma. Även bild 25 är exempel på en sådan bild, 
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där det vackra taket och dess målning dominerar som motiv i förhållande till 
användarna och drar till sig betraktarens blick. Bild 10 som finns under aktivitets-
kategorin dator är ytterligare ett exempel på detta där räcket skär genom bilden och 
lockar till sig betraktarens öga. Här står arkitekturen i centrum. Antagligen är dessa 
bilders syfte just att visa upp biblioteksbyggnaden och inte specifikt dess användare. 
Men då användarna trots allt finns med på bilderna så menar jag att det får 
konsekvenser även för användarna. De finns där och syns även om de fungerar som 
inventarier för att visa något annat. Användarna blir med denna gestaltning opersonliga 
och det är lätt att tänka sig att de människor som syns på bilderna enkelt kan bytas ut 
mot andra. Men återigen, utan mänskliga gestalter i bilderna skulle de bli helt andra 
bilder, stela och utan liv. Taket och väggens blå färg skulle synas ändå, men visst skulle 
det bli mycket tråkigare då? 
 
Överlag framstår användarna i de undersökta bilderna som väldigt homogena. De är 
utseendemässigt ganska lika varandra i exempelvis ålder, klädstil och hudfärg. Det är 
ingen som ”sticker ut” och utmärker sig speciellt jämfört med de andra. 

5.3 Kommunikation med betraktaren 
 
Ytterligare ett huvudtema är det jag kallar ”kommunikation med betraktaren” och här 
menas hur bilden kommunicerar med betraktaren på olika sätt. Jag försöker fokusera på 
en direkt och tydlig kontakt och inte vara alltför subjektiv. 
 
När användarna avbildas i närbild får betraktaren en ökad känsla av samhörighet med de 
avbildade människorna jämfört med bilder där användarna blir anonyma, vilket 
diskuterades i föregående avsnitt. Bild 5 som exempel ger en känsla av att jag som 
betraktare av bilden är den som har arbetsplatsen bredvid, att jag sitter där och studerar 
bredvid dessa användare. Detta kan ge en känsla av samhörighet som i sin tur involverar 
betraktaren mer i bilden och engagerar. 
 
Få bilder i materialet visar användare som har en direkt kontakt med bildens betraktare 
genom ögonkontakt. En av dem är bild 20 som föreställer en leende kvinna på väg ut ur 
en dörr. Hon tittar rakt in i kameran och betraktaren får ögonkontakt med henne. När 
denna ögonkontakt förekommer anser jag att bilden kommunicerar mer direkt med 
betraktaren på ett sätt som de andra bilderna inte gör. Användaren är medveten om 
kameran och visar det för oss som tittar på bilden och detta grepp är ovanligt i 
materialet, både hos BLR och GUB. Frånvaron av människor som genom kameralinsen 
har ögonkontakt med betraktaren kan vara tecken på att det föredras att visa upp bilder 
där användarna är arbetande. Detta ger betraktaren en ”illusion” av att bilderna speglar 
verkligheten. Det är så här det ser ut på biblioteket och inget som är arrangerat för 
kamerans skull, kameran påverkar inte bilden.  

5.3.1 Perspektiv  
 
Bilder är alla tagna från ett speciellt perspektiv, antingen ovanifrån, underifrån eller på 
samma nivå. Enligt Newell kan val av perspektiv tolkas som ett uttryckt för makt. Ett 
ovanifrånperspektiv tyder på ett uttryck för att betraktaren besitter makten och ett 
underifrånperspektiv det motsatta medan ett perspektiv på samma nivå som betraktaren 
visar på en jämlik maktposition mellan den avporträtterade och den som konstruerar 
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bilden (Newell 2005, 57f). Jag anser att Newell förenklar sitt resonemang kring 
perspektiv och menar att det finns fler aspekter att ta hänsyn till vid kopplingar mellan 
bild och makt. Men val av perspektiv är ändå intressant att titta närmare på vid analysen 
för att undersöka om något perspektiv är mer dominerande än något annat och om detta 
skiljer sig åt mellan BLR och GUB. Här är en tabell som sammanställer hela materialet 
med fokus på från vilket perspektiv bilderna är tagna: 
 
Tabell 2. Val av perspektiv i bilderna 
 
 Ovanifrån: På samma nivå: Underifrån: 
GUB 19 st 18 st 1 st 
BLR 9 st 12 st 3 st 
Totalt 28 st 30 st 4 st 
 
 
Som vi kan se av sammanställningen i tabellen finns det ingen tydlig skillnad mellan 
GUB och BLR när det gäller val av bildens perspektiv. Ett ovanifrånperspektiv och ett 
perspektiv på samma nivå som betraktaren är vanligast för båda, medan underifrån-
perspektivet endast finns representerat i totalt 4 bilder. Exempel på bilder med ett 
ovanifrånperspektiv (bild 26), underifrånperspektiv (bild 27) och på samma nivå (bild 
28): 
 
 

                            
 

Bild 26. BLR.           Bild 27. GUB.  
   
 

   Bild 28. GUB. 
 



 
 

36

 

5.4 Genus 
 
Nästa huvudtema handlar om huruvida de avbildade användarna är män eller kvinnor.   
Att titta på materialet med ”genusglasögon” ger vid handen att då ett av könen 
dominerar på bilden så är antalet bilder som domineras av kvinnor betydligt större än 
antalet bilder som domineras av män. Jag har bedömt dominansen genom att titta på om 
det är män eller kvinnor som är flest i antal i de fall då flera användare förekommer på 
samma bild. Alternativt har jag bedömt dominansen genom de användare som funnits i 
förgrunden och på så sätt dominerat bilden om det totala antalet användare överstiger 
tio.  
 
Dominansen av ”kvinnobilder” finns hos både GUB och BLR, men är tydligast i GUB´s 
material där endast en (!) mansdominerad bild förekommer, att jämföra med 19 stycken 
där kvinnorna dominerar. BLR är något jämnare i sin fördelning med 10 kvinno-
dominerade bilder och 6 mansdominerade. (Neutrala bilder utan dominans från ettdera 
könet är också vanligt förekommande, 18 st från GUB och 9 st från BLR).  
 
När det gäller vilken aktivitet som användarna sysselsätter sig med på bilderna finns 
vissa tydliga skillnader mellan könen. Närbilder, där användaren tittar in i kameran, 
föreställer enbart kvinnor. Även kategorin ”leta vid bokhyllan” domineras av kvinnor. 
Kategorin ”avkoppling” förekom endast i materialet från BLR och domineras helt av 
kvinnor. Kvinnorna avporträtteras med andra ord sysselsatta med en större spridning av 
aktiviteter än männen. Aktivitet vid dator är jämlikt mellan könen för BLR men 
domineras av kvinnor för GUB. Återigen har mina förutfattade meningar visat sig vara 
felaktiga. Jag trodde att jag skulle finna en dominans av män på bilderna, särskild kring 
datorer, men så var alltså inte fallet. 

5.5 Sammanfattning skillnader och likheter BLR – GUB  
 
Den typiskt avbildade användaren i bilderna från GUB är en läsande/skrivande 
människa i en stor läsesal med många användare på samma bild. Användarna blir lätt 
anonyma vid sådana ”översiktsbilder” där endast ryggar och bakhuvuden syns. GUB 
visar upp mycket få datoranvändande användare och kvinnodominansen är mycket stor, 
inte minst på de få bilderna med datoranvändande. Aktiviteterna varierar inte i samma 
utsträckning som i bilderna från BLR. GUB är mer enhetliga ur aktivitetssynpunkt än 
bilderna från BLR. 
 
BLR visar upp en större spridning av aktiviteter bland sina användare än GUB samt en 
större spridning av användarnas utnyttjande av teknik. Kategorierna ”avkoppling” och 
”andra tekniska hjälpmedel” finns endast representerade i BLR´s bilder. Dessutom är 
kategorin ”dator” betydligt mer välrepresenterad hos BLR. Det finns exempel på bilder 
där användarna verkar föredra datorer framför böcker.  Den läsande/skrivande 
användare visas oftare i interaktion med andra användare i bilder från BLR.  
 
Båda biblioteken visar upp likheter då det gäller avsaknaden av bibliotekspersonal på 
bilderna och framställningen av användarna som i huvudsak arbetande och 
stillasittande. Användarna framstår överlag som mycket självständiga. Bilder som 
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gestaltar rörelse är sparsamt förekommande. Både BLR och GUB visar upp en liknande 
bilder av användarna i kategorin ”letande vid bokhyllor”. Även val av perspektiv är i 
stort sett det samma, där ovanifrån och på samma nivå är det vanligaste. Underifrån-
perspektivet är ovanligt. Användarna avbildas mycket sällan, för båda biblioteken, på 
bilder där de visar medvetenhet om att de blir fotograferade och har ögonkontakt med 
betraktaren. Kvinnorna avbildas i större utsträckning än männen i hela materialet. 
Kvinnorna avporträtteras också med större spridning av aktiviteter än männen. Båda 
biblioteken har exempel på bilder där användarna finns med men tillsynes fungerar som 
förstärkning och komplement till rummets arkitektur.  
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6 Diskussion 
 
Diskussionen kommenterar analysen och litteraturen samt diskuterar konsekvenserna av 
de i analysen beskrivna användarrepresentationerna. Här behandlas uppsatsens sista 
frågeställning om hur konsekvenserna av vad bilderna uttrycker kan förstås. 
 
Jag anser att bilder på användare har en viktig funktion att fylla när biblioteken 
kommunicerar med sin användare. Hur användarna gestaltas på bilderna hänger 
samman med hur de som står bakom bilderna ser på dem, vilken syn som finns på 
användarna. Bilder har alltid en representerande sida (Börjesson & Palmblad 2007, 
s.10). Användarna är grunden till bibliotekets verksamhet och då bör de också finnas 
synliga på bild när biblioteken presenterar sin verksamhet. Om inte användarna får 
synas på bild sänds, som Newell skriver, signaler ut om att biblioteket endast är en 
byggnad med stora samlingar och att de mer sociala aspekterna som aktiviteter, 
relationer och interaktioner är underordnade (Newell 2004, s.308f). Detta anser jag vara 
tänkvärt, inte minst med tanke på att bilder får en allt större betydelse då fler och fler 
människor hämtar det mesta av sin information om organisationer och institutioner via 
webbsidor (Newell 2005, s.54). Den som använder bilder, för att till exempel skapa 
hemsidor, behöver vara medveten om deras effekt och representativa egenskaper. Detta 
gäller även de som betraktar bilderna och här tror jag att vi fortfarande har mycket kvar 
att lära om hur bilder fungerar och påverkar oss. Förhoppningsvis kan denna uppsats 
bidra till en ökad reflektion kring bilders betydelse. 
 
Uppsatsen är inspirerad av diskursanalysens grundtankar. Ett sätt att ta sig an diskurs-
analys är att se den som ett sätt att urskilja gränserna för det tänkbara (Börjesson & 
Palmblad 2007, s.8ff). Jag menar att bilderna, tillsammans med texter och annat, hjälper 
till att skapa dessa gränser. De visar upp gestaltningar av användare i vissa situationer, 
på vissa sätt, som blir bilder av möjliga handlingar. Det icke visade hamnar inte på 
samma självklara sätt inom gränserna. Rose uttrycker det så att diskurser kan ses som 
socialt producerade ”verklighetsuppfattningar” som får sociala konsekvenser (Rose 
2007, s.146f). 
  
Bilder är en del av det visuella som hjälper till att konstituera kunskap om världen 
(Sparrman 2002, s.30; Sparrman, Torell & Snickare 2003, s.14). De bör inte ses som 
verklighetsspeglar utan som representationer av verkligheten (Mirzoeff 1999, s.38; 
Newell 2005, s.55; 2004, s.307). Detta är viktigt att komma ihåg trots att bildmakarna 
vill ge betraktaren en känsla av att kika in i verksamheten såsom det är ”på riktigt”, inte 
en verklighet skapad av kameralinsen. Vi kan se exempel på det i materialet angående 
ögonkontakt med betraktaren. Att välja att representera användarna då de inte har 
ögonkontakt med betraktaren och visar medvetenhet om att de blir fotograferade är ett 
aktivt val som innebär att det inte är bilder med ögonkontakt som ska representera 
användarna. Istället väljs bilder som visar användarna upptagna av någon typ av 
aktivitet, till synes omedvetna om att de blir fotograferade. Men det är alltså ett val som 
gjorts, antagligen för att bildernas ”verklighets-effekt” ska bli större. 
 
För att använda Foucaults begrepp så kan bilder ses som en del av den produktiva makt 
som konstituerar och begränsar diskurser, kunskap och identiteter (Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s.20). Andra bildrepresentationer hade kunnat ge andra användar-
identiteter. Därför är valet av bilder konstituerande då det gäller användarsynen. Att 
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närmare analysera representationerna gör att den sanning som försanthålls blir mer 
synlig för oss. Sanning är en diskursiv konstruktion, hävdar Foucault, och olika 
kunskapsregimer anger vad som är sant eller falskt. Med tanke på vad analysen av 
bilderna visar bör vi fundera över om den typiske användaren av högskolebiblioteket/ 
universitetsbiblioteket verkligen är en student sittande i en läsesal på en enskild plats 
med högar av böcker runt sig, till synes djupt försjunken i sina egna tankar?  

6.1 Biblioteket som institution 
 
I problemformulering konstaterades att synen på användarna, vilka de är och vad de bör 
sysselsätta sig med på biblioteket, bör lyftas upp till ytan då den kan påverkar hur 
användarna agerar på biblioteket, vilka som känner sig hemma där och även hur 
användarna bemöts av personalen.  
 
Användaridentiteter skapas med hjälp av bland annat diskurser i relationen mellan en 
institution och dess användare (Hedemark & Hedman 2002, s.5; Winther Jørgensen & 
Philips 2000, s.7ff). Här handlar det om institutionerna bibliotek vid högskola och 
universitet, akademiska bibliotek. Jag använder nyinstitutionalism som teoretiskt 
verktyg för att förklara relationen mellan användarna och institutionen samt vilka 
konsekvenser bildernas användarrepresentationer kan få. Själva syftet med den 
nyinstitutionella teorin är också att hjälpa till att förklara hur olika kombinationer av 
regler påverkar aktörernas beteende (Hedlund 2007, s.17). 
 
När det gäller denna uppsats kan, som Hedemark skriver, det sätt på vilket institutionen 
betraktar sina användare påverka föreställningar om och förväntningar på användarna 
och deras biblioteksbesök (Hedemark 2005, s.12f). Hur institutionen betraktar sina 
användare visas upp bland annat på bilderna. Detta resonemang kan kopplas samman 
med det Rose skriver, att institutioner producerar speciella sorters besökare genom 
regler som bestämmer vad man får göra eller inte göra (Rose 2007, s.183ff). Reglerna 
kan vara explicita eller outtalade. Jag menar att bildernas del av synen på användarna 
tillhör det outtalade. 
 
De handlingsmönster som finns inom en institution reproduceras inom den och detta 
innebär att aktörerna, i detta fall användarna, inte uppfattar att det finns alternativ till de 
sätt de handlar på (Powell & Dimaggio 1991, s.10f).  Bilderna är en del av vad som 
visar användarna hur de ska bete sig på biblioteket. Förhoppningsvis kan vi genom 
diskussion öka reflektionen kring de ”självklara” reglerna som finns inom en institution, 
de normer som finns och som vi ser som så naturliga att vi inte ser dem som regler. 
Tengblads modell, som presenterades i stycket om nyinstitutionell teori, visar hur 
regler, aktörer och handlingar påverkar varandra i växelverkan. 
 
 

      Regler 
 
 

  Aktörer     Handling  
 
 (Tengblad 2006, s.18). 
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6.2 Bilder – Användare – Beteende 
 
Om vi byter ut orden i Tengblads modell för att anpassa den till uppsatsens specifika 
undersökning får vi istället följande figur:  
 

      Bilders 
       användarrepresentationer 

 
 

              Användare     Beteende på biblioteket 
 
 
Jag tänker mig att en del av de outtalade reglerna kring hur en användare ska uppträda 
på biblioteket finns synliga i bilderna. Modellen visar att användarnas beteende 
påverkas av bildernas användarrepresentationer och av användarna själva. Bildernas 
användarrepresentationer påverkas av användarna och deras beteende.  
 
De analyserade bilderna visar en självständig användare som dessutom i många fall 
framställs som ganska anonym. Detta kan enligt ovanstående modell påverka 
användarnas beteende så att de faktiskt handlar så självständigt de kan när de besöker 
biblioteket. Risken med bilden av den självständige användaren kan vara att användarna 
drar sig för att fråga om hjälp, även om de skulle behöva.  
 
Självständigheten är en effekt av avsaknaden av personalgestalter och när det gäller 
relationen mellan användare och personal skiljer sig mitt resultat från Newells. Hans 
undersökning av bilder visade att på akademiska bibliotek är det vanligast att 
personalen framstår som mer aktiv än användarna (Newell 2005, s.61). Jag menar att 
användarna i min undersökning framställs som mer aktiva än personalen, som lyser med 
sin frånvaro. Frånvaron ger en bild av en osynlig och inte särskilt aktiv personalstab, 
trots att vi kan förmoda att de finns där och antagligen jobbar för fullt. Bibliotekarierna 
och övrig personal kanske visas upp på separata bilder som inte inkluderas i uppsatsens 
empiriska material, men man kan undra vad avsaknaden av interaktion mellan personal 
och användare på bilderna får för betydelse? För bibliotekarierna? För användarna? Jag 
tror att den tidigare nämnda självständigheten är en viktig konsekvens och att fler bilder 
som visar kommunikation mellan användare och personal behövs för att visa att 
bibliotekarierna finns där för att hjälpa användarna. Annars föreligger en risk att denna 
upphöjda självständighet bidrar till att skapa en distans mellan användare och personal. 
 
Bilderna från främst GUB visar som vanligaste gestaltning upp en läsande/skrivande 
användare som använder biblioteket som plats för enskilda studier vilket 
överensstämmer med Erna Roos undersökning som gjordes för nästan tjugo år sedan där 
läsa/arbeta i läsesal anges som den främsta anledningen till biblioteksbesök vid GUB 
(Roos 1989, s.17, s.38ff). I Roos undersökning var det användarna själva som 
rangordnade aktiviteterna samt personalen som angav vad de trodde användarna 
utnyttjade biblioteket till. Bilderna från GUB saknar också den sociala aspekt jag valt 
att kalla ”avkoppling”, vilket även detta överensstämmer med personalens uppfattning 
1989 (Roos 1989, s.38, s.43). Datorer finns ej med som alternativ 1989, men även i de 
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bilder som studerats nu 20 år senare är bilderna med datorutnyttjande användare ett 
ovanligt motiv för GUB.  
 
Dessa likheter och överensstämmelser med en 20 år gammal undersökning tyder på en 
viss tröghet och konservering i GUB´s syn på sina användare. Konsekvenserna av detta 
kan, i tankar kring ovanstående figur, bli att bilderna konserverar ett särskilt beteende på 
biblioteket som blir det samma år efter år. Men anledningen till detta konserverande 
behöver inte enbart bero på bilderna, det kan också vara så att användarna efterfrågar 
denna aktivitet och på så sätt påverkar bilderna. Pilarna i figuren visar på en 
växelverkan. 
 
En annan intressant aspekt är vilken syn på lärande som de analyserade bilderna 
förespråkar. Akademiska bibliotek har ju ett uppdrag som sammanfaller med det 
utbildningsuppdrag som moderorganisationen utför (Newell 2005, s.62). Att det finns så 
få bilder av ”avkopplande” användare kan kopplas ihop med Hedemark och Hedmans 
pedagogiska diskurs, som de menar riskerar att överbetona bibliotekets ”nyttoaspekter”. 
De anser att det finns en risk att biblioteket skulle kunna förknippas med alltför mycket 
präktighet och krav om den pedagogiska diskursen blir alltför dominerande (Hedemark 
& Hedman 2002, s.52). Den stora mängden bilder på arbetande studenter gör att det 
empiriska bildmaterialet som helhet riskerar att hamna i denna ”fälla”. Biblioteket 
framstår som en plats där det ska arbetas och inte så mycket mer. Återigen gäller detta 
dock främst GUB då BLR har med den sociala aspekten i sitt bildmaterial. Men även 
hos BLR dominerar bilden av den arbetande användaren. Bilderna visar upp arbetande 
användare och detta kan få till följd att användarna inte nyttjar biblioteket till annat än 
just arbete, inte för att exempelvis umgås och träffa vänner då de har svårt att uppfatta 
detta som ett alternativ.   
 
Bilden av den ensamarbetande studenten är tydligare än bilden av användaren som 
kommunicerar/integrerar med andra människor. Vilken syn på lärande genererar 
representationen av den ensamarbetande studenten? Det tycks av bilderna som att 
biblioteken, GUB i högre grad än BLR, förespråkar att lärande bäst sker i ensamhet och 
inte i interaktion med andra. Jag anser det vara förvånande att det nu år 2008 visas upp 
så många bilder på ensamstuderande användare och så pass få bilder av användare som 
samarbetar och kommunicerar med varandra. Min personliga åsikt och erfarenhet är att 
det antagligen inte stämmer särskilt bra överens med hur verkligheten ser ut. Jag menar 
att det är betydligt vanligare med grupparbeten och samarbete på högskola och 
universitet än vad bilderna antyder. Hur pass medveten är denna gestaltning av 
användarna och lärandet? Är den ett utslag av den konserverande effekten? 
Konsekvenserna kan bli att användarna hellre utför sina grupparbeten på andra ställen 
än på biblioteket eller känner sig ovälkomna om de ändå använder biblioteket till detta. 
 
Dominansen av kvinnor på bilderna, särskilt i materialet från GUB, gör antagligen att 
kvinnor får lättare att identifiera sig med användarna på bilderna. Även om kvinnor är i 
majoritet i högre utbildning i dagens Sverige så är det svårt att tänka sig att de skulle 
vara så många fler än männen som bilderna visar. Jag finner det inte otroligt att det 
övervägande antalet kvinnor på bilderna tyder på en medveten strategi i ett jämställd-
hetsarbete.  Men med en så tydlig kvinnodominans anser jag att det ändå handlar om en 
snedvriden representation. Det kan ju inte kallas jämställdhet om ett kön fullständigt 
dominerar över det andra, oavsett vilket kön det är. 
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6.3 Bildmakarna 
 
Men det är inte bara användarna och deras beteende som påverkas av bilderna. Även 
bildmakarna kan i detta fall ses som aktörer och vi kan på nytt modifiera Tengblads 
modell och använda följande tankefigur: 
 

Bildernas 
användarrepresentationer 

 
 

             Bildmakarna     Skapandet av bilder  
 
Med bildmakarna menar jag de personer som väljer ut vilka bilder som i slutändan skall 
finnas med i den färdiga produkten, på hemsidan eller i informationsbroschyren. I 
produktionen av bilder påverkar redan publicerade bilder inom samma genre. Även 
normer och värderingar inom själva institutionen, i detta fall biblioteket får bildmakarna 
att inta en särskild hållning i skapandet av bilderna (Eriksson & Göthlund 2004, s.9; 
Newell 2004, s.310ff). Detta menar jag går att se framförallt i de bilder som kommer 
från GUB. De innehåller inte lika stor spridning på aktiviteter som bilderna från BLR 
och liknar varandra i högre grad. Åtskilliga bilder från GUB föreställer läsande/ 
skrivande användare i stora läsesalar sittande sida vid sida med många andra. I Newells 
studie var det också de akademiska biblioteken som var mest enhetliga i sin bild-
representation (Newell 2005, s.62). Att bilderna från GUB är mer enhetliga, till viss del 
likriktade, i sitt material till skillnad från BLR, som visar upp en större spridning i 
aktiviteter kan tyda på att GUB är mer institutionaliserat än BLR. Tengblad skriver att 
det förekommer mindre reflektion ju mer institutionaliserat ett arrangemang är 
(Tengblad 2006, s.11). Detta kan också kopplas till de olika bibliotekens historia. GUB 
har rötter tillbaka till mitten av 1800-talet och BLR är ett betydligt yngre bibliotek. 
Bilderna är en produkt av denna historia. Jämför vi de målsättningar som beskrivs på 
hemsidorna, se avsnitt 4.1.1 och 4.1.2, kan vi även där märka en skillnad. GUB nämner 
att stödja vetenskaplig forskning först bland de mål som anges på hemsidan. BLR 
främsta mål är att studenterna ska bli framgångsrika i sina studier. Förmodligen hänger 
även denna skillnad i målformuleringarna samman med hur användarna representeras på 
bilderna.  
 
Jag förväntade mig innan undersökningen genomfördes att finna ”klassiska” bilder på 
biblioteksanvändare studerande på enskild plats samt letande vid bokhyllor. Det var den 
typen av bilder som fanns på min näthinna. Dessa bilder anser jag kan uppfattas som 
relativt oproblematiska, vi har sett sådana bilder förr under lång tid och vant oss vid 
dem. Antagligen påverkar dessa tidigare publicerade bilder de mer nyproducerade. De 
är en del av det institutionella arvet. Detta arv kan verka på bekostnad av andra 
gestaltningar, som exempelvis de mer sociala aktiviteterna avkoppling och grupparbete. 
Även de få bilderna på datorutnyttjande användare kan vara en konsekvens av det 
institutionella arvet av traditionella bilder. I Hedemark och Hedmans studie dominerade 
folkbildningsdiskursen, vilket också kan ses som ett uttryck för att institutionen är 
präglad av tradition och i detta fall även ideologiskt arv (Hedemark & Hedman 2002, 
s.11).  
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Enligt Newell kan val av perspektiv symbolisera makt (Newell 2005, s.57f). Valet av 
perspektiv i de studerade bilderna är tydligt antingen ett som ger bildbetraktaren den 
symboliska makten, ovanifrånperspektivet, eller att den avbildade användaren och 
betraktaren symboliskt innehar likvärdig makt, avbildade på samma nivå. Det är i det 
analyserade materialet ovanligt med bilder där användaren har den symboliska makten, 
underifrånperspektivet. Detta kan tydas så att det är, både för GUB och för BLR, 
institutionen som styr över användarna eller att de båda ”styr” tillsammans. Bilderna ger 
inte uttryck för användarstyrda bibliotek.  
 
Om den användarsyn som här diskuteras är bibliotekens egen eller moder-
organisationens är svårt att svara på. Ansvaret för bilderna ligger under informations-
avdelningarna men bibliotekets personal är med i utformningen av till exempel 
informationsbroschyrerna. Jag menar att det kanske inte går att separera de olika 
intressenterna, de är alla en del av institutionen. Högskolbibliotek eller universitets-
bibliotek är en del av det lärosäte de tillhör och kan inte ses som en egen isolerad enhet. 
Däremot kan säkert den ökade konkurrensen om studenterna spela en viss roll i valet av 
vilka bilder som ska få vara med och hur dessa ska användas. Det blir allt viktigare att 
framhäva sitt lärosäte och i ett sådant reklamsammanhang blir ju bilderna oerhört 
viktiga och centrala. 

6.4 Skillnader och syfte 
 
Skillnaderna mellan GUB och BLR kanske till viss del kan bero på att bilderna har lite 
olika ursprung. Bilderna från BLR har publicerats på hemsidan och i en tryckt broschyr 
medan bilderna från GUB i huvudsak finns i en bilddatabas. Det kan vara så att det 
ligger mer reflektion bakom bilderna från BLR och att ett mer medvetet hanterande av 
bilderna har lett till en större spridning av aktiviteter och större jämlikhet ur genus-
perspektivet. Detta helhetsgrepp kanske saknas i bilddatabasen då biblioteksbilderna 
blir en liten del av en större mängd bilder.  Men då bilderna i bilddatabasen skall kunna 
fungera represesentativt så bör kanske en mer genomtänkt reflektion vara på sin plats, 
eller är det upp till den som vill använda bilderna att komplettera dem på egen hand? 
 
GUB är dessutom en större biblioteksorganisation med flera olika filialer medan BLR är 
ett enda bibliotek, vilket kan vara en bidragande orsak till de uppvisade skillnaderna. 
Jag antar att ju större en organisation är desto svårare är det att samordna de olika 
delarna. Det borde vara betydligt lättare på ett bibliotek som BLR, där det inte är lika 
många människor inblandande, eller antal läsesalar att visa upp.  
 
Hur bilderna tolkas kan till viss del vara beroende av den person som betraktar dem och 
denne persons personliga erfarenhetsbas. Detta gäller även gäller tolkningar av texter 
och är inte unikt för bilder. Men jag tror att det är än mer betydelsefullt i vilket 
sammanhang bilderna förekommer, i viken kontext de publiceras. Det är i kontexten 
som syftet blir tydligt och en och samma bild kan betyda olika saker i olika kontexter. 
Jag tänker särskilt på de bilder där rummet och dess arkitektur framstår som viktigare än 
användarna. Beroende på i vilket sammanhang dessa bilder publiceras så kan de få 
konsekvenser för användarsynen, även om ursprungssyftet var att visa upp ett vackert 
biblioteksrum. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Studenter har studerats flitigt som användargrupp (Case 2007, s.301), men inte med det 
perspektiv och inte genom det material som gjorts i denna uppsats. Jag anser att det 
behövs fler studier av detta slag. Newell bekräftar det jag upptäckt under min egen 
litteratursökningsprocess, inom BoI saknas forskning som använder bilder som 
empiriskt data och analyserar deras konstruerade visuella meddelanden (Newell 2005, 
s.55, 2004, s.307). Jag anser att även BoI-forskningen bör anknyta sig till ”the pictorial 
turn” i sitt val av empiriskt material och se bilder som källor till kunskap. Som Aspers, 
Fuehrer och Sverrisson uttrycker det handlar visuell kultur om att ”införa en annan typ 
av empiri i ett redan väletablerat paradigm” (2004, s.33). 
 
Det skulle förmodligen vara fruktbart att analysera ett mindre antal bilder på användare 
och gå mer på djupet kring produktionen och publiceringen av dem. Hur går urvalet till 
och vem gör det? Vidare skulle både text och bild kunna studeras samtidigt och hur de 
kompletterar och relaterar till varandra, exempelvis i informationsbroschyrer som den 
från BLR eller på webbsidor. På det sättet skulle bildens kontext kunna tydliggöras. 
 
En annan intressant aspekt att spinna vidare på är om de skillnader och likheter som här 
lyfts fram mellan GUB och BLR finns mellan andra universitetsbibliotek och högskolor 
i Sverige, eller resten av norden.  
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7 Sammanfattning 
 
I uppsatsen analyseras 62 bilder, från webben och informationsbroschyrer, på användare 
från Bibliotek och läranderesurser (BLR) i Borås och Göteborgs universitetsbibliotek 
(GUB). Syftet är att undersöka hur användarna gestaltas på bild och följande 
frågeställningar står i fokus: Hur representeras användare på bild? Vilka aktiviteter 
gestaltas som motiv i bilderna? Vilka skillnader och likheter finns mellan BLR och 
GUB? Hur kan konsekvenserna av dessa användarrepresentationer förstås?  
 
Studien anknyter till forskningsfältet ”visuell kultur” och grundar sig på bildbaserad 
forskning i samhällsvetenskapen i stort och BoI samt användarstudier. Inom BoI finns 
inte många tidigare studier som utgår från bilder som empiriskt material.  
 
De teoretiska och metodologiska verktyg som undersökningen hämtar inspiration ifrån 
är diskursanalys, nyinstitutionell teori och bildanalys. Utgångspunkten är att bilder kan 
ses som diskursiva produkter och att de hjälper till att konstruera synen på den sociala 
verkligheten, i detta fall synen på bibliotekets användare. Analysen riktar in sig på vad 
bilderna föreställer och hur de är komponerade. 
 
Resultatet av analysen visar att de aktiviteter som användarna visas utföra på bilderna 
är: Läsa/skriva, Dator, Andra tekniska hjälpmedel, Letande vid bokhyllor, Avkoppling, 
I rörelse samt Kommunicerande/Integrerande med annan människa. En och samma bild 
kan innehålla flera, men minst en av aktiviteterna.  Förutom aktiviteterna framträdde 
under analysen tre andra huvudteman som tydliga i bilderna. Anonymitet står för att 
många användare gestaltas på ett opersonligt sätt och i stora grupper. Kommunikation 
med betraktaren tar upp bildens val av perspektiv, ögonkontakt och hur bilden bjuder in 
betraktaren. Genus berättar om en tydlig dominans av kvinnogestalter på bilderna i hela 
det empiriska materialet. 
 
När det gäller det komparativa perspektivet mellan GUB och BLR visar studien att den 
typiskt avbildade användaren i GUB´s bilder är en läsande/skrivande människa i en stor 
läsesal med många användare på samma bild. Aktiviteterna varierar inte i särskilt hög 
grad och bilderna från GUB är mer enhetliga ur aktivitetssynpunkt än bilderna från 
BLR. BLR visar upp en större spridning av aktiviteter bland sina användare och visar 
upp fler användare vid datorer. ”Avkoppling” och ”andra tekniska hjälpmedel” är 
kategorier som endast finns representerade i BLR´s bilder. Den läsande/skrivande 
användaren visas oftare i interaktion med andra i BLR´s bilder än i GUB´s. Båda 
biblioteken visar upp likheter då det gäller val av perspektiv, avsaknaden av biblioteks-
personal på bilderna, att användarna mycket sällan har ögonkontakt med bildbetraktaren 
samt gestaltningen av användarna som i huvudsak arbetande och stillasittande. 
Användarna framstår generellt som självständiga. 
 
Med hjälp av nyinstitutionell teori diskuteras konsekvenserna av bildernas 
användarrepresentationer. Både användarnas beteende och skapandet av nya bilder 
påverkas av redan existerande bilder. I bildernas användarrepresentationer finns spår av 
de outtalade regler och normer som styr handlingar. GUB´s användarsyn kan, på grund 
av sin långa historia och de mer enhetliga bilderna, ses som mer institutionaliserad än 
BLR´s.  
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8 Bildförteckning/Källmaterial 
 
Bilderna i denna uppsats publiceras med tillstånd av Informationsavdelningen, Borås 
högskola och Göteborgs universitet. De elektroniska dresserna är de som var aktuella 
under uppsatsens tillkomst. Tyvärr har några av dem ändrats efter slutförandet och kan 
därför vara inaktuella.  
 
Bild 1. http://www.hb.se/blr/skriva/ [2008-04-18]. Foto: Patrik Karlsson, Superstudio. 
 
Bild 2.  http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Ark.Humanisten19.tif Foto: Göteborgs universitet. 
 
Bild 3. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-04-
18]. Filnamn: Bibliotek studenter.tif Foto: Jesper Sundelin. 
 
Bild 4. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-04-
18]. Filnamn: Kurs_tidningsbib.tif Foto: Eva S. Andersson. 
 
Bild 5. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-04-
18]. Filnamn: Handelshögskolan bibliotek1.tif Fotograf: Jesper Sundelin. 
 
Bild 6. http://www.ub.gu.se/lana/lana_sve.pdf [2008-04-18]. Foto: Göteborgs 
universitet.  
 
Bild 7. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_tavla.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 8. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_arbete.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 9. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-04-
18]. Filnamn: Studietorget5.tif Foto: Göran Olofsson/GU. 
 
Bild 10. http://www.hb.se/blr/bilder/nyabib/labarea.jpg [2008-04-18]. Foto: Patrik 
Karlsson, Superstudio. 
 
Bild 11. Högskolan i Borås (2006). bibliotek och läranderesurser. 
Informationsbroschyr. Borås: Informationsavdelningen, Högskolan i Borås. s.10,  Foto: 
Lena Fredriksson. 
 
Bild 12. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Läsesal1.tif Foto: Eva Stööp. 
 
Bild 13. http://www.hb.se/blr/bilder/kopiering.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 14. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Pedagogen0293.tif Foto: Göran Olofsson/GU. 
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Bild 15. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_fot.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 16. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Arkiv.medbib0760.tif Foto: Göran Olofsson/GU. 
 
Bild 17. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_banan.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 18. http://www.hb.se/blr/bilder/nyabib/studenter2.jpg [2008-04-18]. Foto: Patrik 
Karlsson, Superstudio. 
 
Bild 19. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_walking.jpg [2008-04-18]. Foto: Jerker 
Andersson. 
 
Bild 20. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Student_ub.tif Foto: Eva Stööp. 
 
Bild 21. http://www.hb.se/blr/bilder/start/start_stud.jpg [2008-04-18]. Foto: Patrik 
Karlsson, Superstudio. 
 
Bild 22.  http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Studietorget3.tif Foto: Göran Olofsson/GU. 
  
Bild 23. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Kurs.o,tidningsbibliot2366.tif Foto: Göran Olofsson/GU. 
 
Bild 24. http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Handelshögskolan bibliotek5.tif Foto: Jesper Sundelin. 
 
Bild 25.  http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Kurs_tidningsbib2.tif Foto: Eva S. Andersson. 
 
Bild 26. http:/www.hb.se/blr/bilder/searchsupport.jpg [2008-04-18]. Foto: uppgift 
saknas. 
 
Bild 27.  http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Handelshögskolan bibliotek4.tif Fotograf: Sören Vilks. 
 
Bild 28.  http://bildbank.gu.se/gu/Standard/RecordView.jsp Kategori: Bibliotek [2008-
04-18]. Filnamn: Handelshögskolan bibliotek3.tif Foto: Sören Vilks. 
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