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Abstract: This thesis examines how Halmstad Public Library is using 

photographs on their web page. In this case study with a 

gender and norm critical perspective we have conducted a 

visual semiotic analysis and also done a semi-structured 

qualitative interview. Little is currently known in the Library 

and Information Science field about the use of photographs 

on library web pages and how this affects the representation 

of library users. The result of the analysis shows that the 

photographs used on the web page in many cases enhancing 

gender roles and gender stereotypes such as portraying boys 

as being more active, and girls of being more passive. We 

also found that many of the photographs did not represent 
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Based on these results we have come to the conclusion that 

the subject of visual analysis of the visual material used on 

libraries web pages needs to be examined more. Libraries 

have to be more aware of in what way these can send visual 

messages to the users and how this represents the physical 

library itself. 
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1. Inledning 

Att en bild säger mer än tusen ord är ett välkänt talesätt, men även något av en sanning. 

I den allt mer digitaliserade värld vi lever och verkar i, både när vi söker information, 

socialiserar med vår omgivning eller skapar en uppfattning av vår omvärld i stort, har 

bilder fått en allt större roll. En bild kan på ett oöverträffat snabbt sätt direkt 

kommunicera med sin betraktare till skillnad från en text som ofta kräver mer av sin 

läsare. En bild kan förmedla ideal, normer och uppfattningar. Hur påverkar detta barn 

och unga som är i färd med att finna sin identitet i samhället, både i förhållande till sig 

själva, men även i förhållande till andra? Vi anser att biblioteket som en 

samhällsfunktion har ett ansvar att granska sin egen verksamhet utifrån vilka normer, 

ideal och uppfattningar som bl.a. genom bilder och visuell kommunikation förmedlas ut 

till samhället i övrigt. Hur bibliotek genom bilder presenterar sig och sina användare på 

webben kan antingen förmedla exkludering eller inkludering för någon som besöker 

hemsidan. Vilka budskap sänder biblioteken ut?  

1.1 Bakgrund 

Genom en av lärarna på Institutionen för biblioteks-och informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås förmedlades under vintern 2014 ett förslag från bibliotekschefen i 

Halmstad rörande forskningsfrågor för kandidatuppsats. En av frågorna handlade om 

vad bildmaterial i bibliotekens tryckta material och på webben, ur ett genusperspektiv, 

säger om vilka som använder biblioteken. Då vi redan innan vi började med vår uppsats 

delade ett intresse och ett engagemang för barn, läsning och genusfrågor blev det 

naturligt för oss att försöka hitta en vinkling på vår forskningsfråga utifrån ett 

genusperspektiv. Vi tyckte även att förslaget var intressant eftersom det var sprunget 

direkt från fältet, men även ur ett biblioteks och informationsvetenskapligt perspektiv. 

Vi fann härmed också en lucka i själva undervisningen som vi själva har genomgått, där 

vi å ena sidan hade berört verksamheter som riktar sig till pojkars och flickors läsning 

men inte vad de bilder som biblioteket digitalt sänder ut till sina användare har för 

betydelse eller hur de används. Vi fann också att det rådde en viss brist på tidigare 

forskning i ämnet. Som blivande bibliotekarier känner vi att vi har ett ansvar att ta reda 

på mer om detta och att bidra med en liten bit mer kunskap om hur man kan arbeta 

utifrån ett genus- och normkritiskt förhållningssätt. 

Halmstads kommun och kulturförvaltning har framställt en rapport vid namn Fri tid på 

lika villkor (2013)  och har inom målområdet ”Uppleva och göra” påbörjat ett 

jämställdhetsarbete där man kartlagt kultur- och fritidsverksamheten för barn och unga 

inom Kulturförvaltningen utifrån ett genusperspektiv(s. 4). De har bland annat 

undersökt tjejers och killars konsumtion av kultur och deras intresse för de aktiviteter 

som erbjuds i form av kulturverksamheter och har även undersökt vilka grupper som är 

svåra att nå ut till med information om aktiviteter. Det poängteras dock att rapporten 

inte ska ses som en utvärdering utan snarare som en nulägesanalys som belyser de 

frågor som kommunen kommer att fortsätta arbeta med. En av de frågor som tas upp är 

hur killar och tjejer skildras i text och bild.  

Det framgår av det undersökta materialet över olika verksamheter att i just 

biblioteksverksamhetens trycksaker och webb illustreras sällan män och killar i 

samband med de aktiviteter som erbjuds. De som främst, genom detta material, framstår 
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som målgrupp för aktiviteter och som, till synes, utgör biblioteksbesökare är tjejer, 

mammor eller mor/farmödrar (s. 25).  

1.2 Problemformulering 

Vi menar att biblioteket som institution, likt samhället i övrigt, inte är köns- eller 

normneutralt när det kommer till bildanvändning och att detta är en demokratisk fråga 

om hur vi kan få alla användare att känna sig inkluderade och välkomna till biblioteket. 

Vilka budskap som förmedlas genom de bilder som används i bibliotekssammanhang är 

ett ämne som är tämligen outforskat.  Patrik Hernwall skriver i antologin Barnet, 

platsen, tiden - teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld om barn och ungas 

medievärldar och diskuterar kring hur identitetsskapande på nätet går till. Han menar att 

de erfarenheter vi gör i barndomen och under ungdomstiden har stor betydelse för hur vi 

utvecklas i vår syn på världen och vilka värderingar vi tar till oss, samt att detta 

identitetsskapande teoretiskt sett sker i spänningsfältet mellan kultur, kropp och teknik. 

I det senmoderna västerländska samhället präglas vår kultur av en ständig strävan, inte 

bara hos barn och unga, utan av oss alla, av att skapa ett eget jag, en egen identitet. I en 

kakafoni av bilder och andra intryck så möts barnet av en kulturell pluralism som 

uppmanar dem att hela tiden tolka sig själva (2010, s. 151-162). Hur biblioteket vänder 

sig till målgruppen barn och unga i form av bilder och vad dessa bilder förmedlar anser 

vi vara ett viktigt och synnerligen aktuellt ämne för den utbildning och forskning som 

bedrivs inom BoI. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad kunskap om hur användare med 

inriktning på barn och ungdomar skildras genom bilder på bibliotek utifrån ett genus- 

och normkritiskt perspektiv. Syftet är också att undersöka hur Halmstads bibliotek 

arbetar med bilder samt vilka budskap dessa bilder förmedlar. De frågor som ligger till 

grund för vår studie är följande: 

 Hur arbetar Halmstads bibliotek med webbpublicerade bilder? 

 Hur kan man tolka dessa bilder utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv? 

 Vilka budskap förmedlar biblioteket till användargruppen barn och unga genom 

dessa bilder? 

Vi besvarar frågorna genom en fallstudie där vi använder oss av bildanalys med fokus 

på genus- och normkritik. Vi har även tagit del av tidigare forskning och litteratur om 

ämnen som bildanalys, media, genus, barnsociologi och normkritik samt genomfört en 

kvalitativ semistrukturerad intervju med en bibliotekarie och en webbansvarig på 

Halmstads bibliotek. 
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2. Tidigare forskning och litteratur 

I vårt sökande efter relevant forskning i ämnet internetbaserad bildanvändning i 

bibliotekssammanhang fann vi att detta är problematiskt. Vi är medvetna om att det 

finns mycket intressant skrivet om bildanvändning i barn- och ungdomslitteratur och då 

även utifrån ett genusperspektiv. Vi anser detta dock inte tillräckligt användbart eller 

överförbart för vår studie då vi enbart kommer att granska bilder. Inom barn-och 

ungdomslitteraturen ligger däremot fokus mycket på interaktionen mellan text och bild. 

2.1 Bildanalys 
Ämnet bildanalys i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang tycks 

alltså vara relativt outforskat och detta bekräftas även i en magisteruppsats vi fann som 

berör liknande forskningsfrågor som i vår studie. I Användare på bild av Jenny 

Karlsson undersökte och jämförde författaren bilder på Borås Högskola och Göteborgs 

universitetsbiblioteks webbplatser för att studera hur användarna representerades och 

vilka aktiviteter de valde att visa i bilderna. Hon beskriver samma problem som vi 

upplevde med att hitta relevant biblioteks- och informationsrelaterad litteratur (2008, s. 

5). En författare hon använder sig mycket av i sin uppsats är dock Terrance Newell som 

forskar i biblioteks- och informationsvetenskap. Han beskriver sin studie i två olika 

artiklar, Representing Library Users and Professionals on Websites: 

A Visual Grammar Approach for Library Image-Makers and Library Educators (2004) 

och A new visual communication concern for Librarianship (2005). Han har undersökt 

ett antal biblioteks webbplatser och de fotografier som skildrar samt hänvisar till 

bibliotekarie och användarinteraktioner. De 150 digitala fotografier som analyseras i 

studien hämtades ifrån folk-, akademiska och specialiserade biblioteks webbsidor. I 

bilderna har han bland annat undersökt;  

The symbolic power, knowledge, activity, social distance and warmth messages 

inscribed in library website photographs that depict reference professional-user 

interactions (Newell 2005, s. 55).  

Bibliotekarier har främst fått befatta sig med semiotiken i en fysisk kontext och visuell 

kommunikation i form av mötet med användarna exempelvis i referensdisk och den 

interaktion som då sker mellan låntagare och bibliotekarie. Idag sker däremot mycket av 

den kommunikationen genom bibliotekens webbplatser. Eftersom Newell menar att det 

i bilderna finns visuella meddelanden blir detta inte helt oproblematiskt eftersom det 

enligt honom samtidigt finns en brist på kunskap inom biblioteksfältet om hur bilderna 

genom de visuella meddelandena kommunicerar med användarna. 

Vissa bibliotekarier åläggs idag att som några slags ”Image-makers” arbeta med 

webbdesign och visuella uttryck såsom bilder, animeringar och text. Det kan 

exempelvis innefatta visuella gestaltningar av bibliotekarien och användaren på foton 

och även interaktionerna dem emellan. Newell efterlyser ett mer vetenskapligt sätt att 

betrakta den representation som biblioteken idag skapar genom bilderna på sina 

webbplatser (2005, s. 54-55). Han visar i sin studie fyra olika problemområden vad 

gäller bilder och bildanvändning på bibliotek. För det första gäller det den rent tekniska 

delen som kameror, övriga hjälpmedel och utrustning. Sen är det frågor om upphovsrätt 

och lagar kring spridning av bilder på webben och så vidare. Ett annat problemområde 

är också hur själva designen ska se ut vad gäller exempelvis bildernas placering och den 

grafiska utformningen i stort. Det fjärde och sista problemområdet rör just frågan om 
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hur bilderna kommunicerar med betraktarna. Kommunikationen och representationen är 

det vi har tagit fasta på i vår studie. 

Vad Newell kommer fram till i sin studie är att det finns en viss skillnad i hur olika 

bibliotekstyper framställs genom bilder och att detta kan härledas till vad för slags 

institutionell kultur, professionell erfarenhet och även gemensamma riktlinjer som råder 

på respektive bibliotek. Slutsatsen han drar från detta är att den visuella 

kommunikationen lika mycket är en konstruktion som tal- eller textbaserad 

kommunikation är (Newell 2005, s. 55, 2004 s. 307-308). 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, forskare i informationsdesign och 

bildpedagogik beskriver ytterligare begreppet visuell kommunikation i boken Möten 

med bilder: att tolka visuella uttryck (2012) som att gå utöver synen på bilder som 

estetiskt och expressivt. Istället menar de att man kan se visuella uttryck som bärare av 

sociala, politiska och kulturella betydelser och på så sätt få flera aspekter vad gäller 

begreppet kommunikation (s. 18). I sin genusinriktade studie fokuserar de sig främst på 

bilder inom reklam/media, konst och instruktionsbilder och menar att: 

 Det är i mellanrummet mellan representera och presentera som det skapas ett 

utrymme för kulturella och ideologiska inskriptioner (Eriksson & Göthlund 2012, 

s. 189). 

Genom bildens gestaltande egenskaper kan exempelvis etnicitet, normalitet och genus i 

detta mellanrum få sina uttryck, dess värderingar slås fast och blir i stället för något 

avvikande en norm (s. 189). 

Utvecklingen av digitala medier i bibliotekskontexten nämns också av Anders Björkvall 

i antologin Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (2012). Han menar på att ordet text oftast syftar till skrivet språk i allmänt 

tal, men att det är vanligt förekommande att det skrivna språket också blandas med 

visuella inslag och bilder. Eftersom bibliotekens webbplatser vanligtvis består av både 

text och bild så är det även viktigt att inse att en bild kan förmedla koder som för oss 

idag kan vara igenkänningsbara men att de också kan få en annan betydelse över tid. 

Fotografer måste förankra bilderna i sin tid då dessa kanske inte tolkas likadant i dag 

som för exempelvis tjugo år sedan. När man arbetar med bilder i olika kontexter måste 

man ställa sig frågorna; vad förmedlar bilden, vad vill man förmedla och vilket budskap 

för den fram? (s. 310) Dessa frågor som Björkvall nämner är nära besläktade med den 

här studiens frågeställningar och begreppet visuell kommunikation samt dess betydelse 

när man betraktar en bild vilket vi kommer att utveckla i vår analys. 
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2.2 Normkritik 

Janne Bromseth och Frida Darj har i boken Normkritisk pedagogik: makt, lärande och 

strategier för förändring (2010) sammanställt hur man inom olika verksamheter som 

skola och förskola kan arbeta med normkritiska perspektiv och de har inspirerats av 

bland annat feministiska och queerteoretiska infallsvinklar. Författarna vill visa  hur 

man med hjälp av en normkritisk pedagogik kan arbeta för att påvisa hur normer inom 

olika praktiker samverkar och skapar maktobalans samt hur man med hjälp av ett 

normkritiskt synsätt kan arbeta för att utmana dessa normer. De menar att genom att 

skapa andra berättelser, som ifrågasätter de sociala hierarkier som finns i våra samhällen 

och hur vi förväntas ta plats inom dessa narrativ, kan vi utmana och förändra ramarna 

(Bromseth & Darj 2010, s.49). 

Ett exempel de tar upp är ett fall där man har arbetat med att bygga upp en 

ungdomsmottagning på nätet. Under arbetets gång arbetade man strukturerat utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt. Deras ambition var att skapa en webbplats där besökarna 

blev respektfullt mottagna utan att känna sig som avvikande, vare sig som killar, tjejer, 

transpersoner eller funktionshindrade. 

Under utvecklingsfasen nämns vissa komponenter som särskilt viktiga för att på ett 

lyckat sätt skapa förutsättningar för ett normkritiskt förhållningssätt. Bland annat nämns 

det som grundläggande att alla i projektgruppen blir utbildade i genus, hbtq, normkritisk 

pedagogik, jämnställdhet och hedersnormer. Det är även avgörande att alla får samma 

utbildning samtidigt. Detta för att kunna diskutera sinsemellan och för att tillsammans 

kunna definiera begreppen så att dessa tolkas på ett likartat sätt. En annan utgångspunkt 

under arbetet har varit att se makt som något komplext. En grupp killar kan till exempel 

ha en underordnad position i relation till en grupp tjejer beroende på i vilket 

sammanhang de befinner sig i (jämför i ett klassrum kontra under en rast eller en 

idrottslektion) (s. 227-234). 

Någon som också tar upp normkritik inom pedagogiken är genusforskaren och 

socialantropologen Renita Sörensdotter som intervjuas av Cecilia Köljing i artikeln 

Normkritiken utmanar oss alla (2013), där hon talar om att normkritisk pedagogik är 

något som ökar i svenska skolor idag och som nu går att finna både i styrdokument och i 

läroplaner. Sörensdotter efterfrågar dock mer kunskap om vad folk som säger sig arbeta 

”normkritiskt” egentligen menar med begreppet i sig. Hon menar att normkritik är ett 

radikalt och utmanande förhållningssätt och ser en fara i att om det inte används på rätt 

sätt och genomsyrar hela den berörda verksamheten, riskerar det att bli urvattnat och 

därmed verkningslöst. Hon poängterar också att risken finns att man kritiserar 

människor istället för strukturer i samhället: 

Det handlar ju inte bara om att vita, svenskfödda medelklassmän måste flytta på 

sig. Vi föds in i en kultur där vi lär oss en massa saker och ofta är det ganska 

omedvetna processer. ( Köljing 2013, s. 15). 

Normkritik kan uppfattas som provocerande enligt Sörensdotter eftersom den 

ifrågasätter den priviligerades position och roll gentemot andra. Det svåraste med att 

arbeta normkritiskt enligt henne är att undvika att sträva efter ”enkla lösningar” och att 

inse att det finns många olika sätt att arbeta med detta förhållningssätt. (s. 14-15).  
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I en granskning över jämställdhet och likabehandlingsarbete kallat Vem är normal 

(2013) som gjorts av Konsument och medborgarservice i Göteborgs stad har man 

använt sig av ett normkritiskt angreppssätt för att belysa hur dessa frågor hanteras på ett 

antal webbplatser. Genom att använda sig av fiktiva användare har man kunnat 

utvärdera deras presumtiva upplevelser av de granskade webbplatserna och genom detta 

problematiserat hur dessa är utformade. De vill med rapporten bland annat påvisa att till 

synes neutral information och bilder kan dölja normer och informella maktstrukturer. I 

granskningen har man inriktat sig på normer knutna till diskrimineringslagen och 

mänskliga rättigheter exempelvis gällande sexuell läggning, kön, ålder, trosuppfattning 

och etnicitet (s. 1-3).  

Även region Gävleborg har genomfört en normkritisk granskning av delar av 

kommunens hemsida. Marie-Louise Andersen, informationschef på kultur- och fritids 

informationsenheten i Gävle kommun beskriver i en artikel i tidningen Ingress 

Nyhetsbrev för kultur fritid Gävle (2013) hur de i sin granskning grundligt gick igenom 

både text och bild och upptäckte då bland annat att förhållandevis många av bilderna 

föreställde män i 30- årsåldern, att det fanns bilder som inte hade någon koppling till 

texten och att vissa grupper i samhället inte var representerade överhuvudtaget. Efter 

detta byttes ca 15 % av bilderna ut och ord som ”man” togs bort på många ställen. De 

ersatte exempelvis ordet familj, ett ord som biblioteket ofta använde, med besökare 

istället, då detta är ett mer inkluderande ord. Kommunens jämnställdhetsstrateg Kajsa 

Svaleryd poängterar i samma artikel hur viktigt det är med igenkänning i texter och 

bilder. Som avsändare måste man ställa sig frågan om alla kan känna sig inkluderade i 

det som kommuniceras till mottagaren. Istället för att som innan snabbt välja snygga 

bilder har ett normkritiskt tänkande lett till ökade möjligheter för att nå en bredare 

målgrupp (s .4).  
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2.3 Genus 

I den pågående debatten om män och pojkars (icke) läsande finner vi Gunilla Molloy, 

docent i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet, som i en 

debattartikel i DN (2013) hävdar att detta inte främst skall betraktas som ett 

skolproblem utan snarare som ett samhällsproblem som grundar sig i en 

genusproblematik. Hon problematiserar svårigheterna med att som kille eller tjej gå 

emot de krav och koder som finns för respektive kön: 

”Att ”vara” kille och att ”vara” tjej innebär i klassrumspraktiken att gestalta kön 

genom markörer och handlingar, varav attityden till läsning av skönlitteratur är 

en. Ett sätt för män är att konstruera ”manlighet” är att gestalta den i 

motsatsförhållande till vad som ses som ”kvinnligt” (Molloy 2013).  

Att läsa skönlitteratur är belagt med en feminin stämpel, liksom att t.ex. gå i kjol eller 

dansa balett. Därför är läsning, bland annat, något som pojkar (och män) inte kan göra 

inom ramarna för den konservativa synen på vad som är manligt. Snarare är läsning, 

samt alla andra aktiviteter som ses som feminina något som skall förlöjligas och hånas, 

för att isärhålla ytterligare mellan det som är kvinnligt och manligt. Molloy grundar sig 

här på Hirdmans teori om ”isärhållandets logik”.  

För att bryta dessa mönster som gör pojkar till förlorare i dagens kunskapssamhälle, 

menar Molloy att det är de vuxna männen som måste börja agera som förebilder för 

kommande generationer. Att inte läsa som vuxen man, som pappa, sänder ut signaler 

om att läsning är något oviktigt eller obefintligt i en mans värld (DN 2013). 

Statens medieråd, genom Michael Forsman, genomförde nyligen en studie över pojkar 

och flickors aktiviteter på nätet ur ett genusperspektiv vid namn Duckface/ Stoneface- 
Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 

och 7 (2014) där han studerade 10 respektive 13-åringar och fann att för 10-åringarna 

var skillnaderna i medieanvändningen mellan båda könen begränsade, men att vid 13 

års ålder kunde man se en tydlig skillnad. Tjejerna använde främst sociala forum och 

killarna ägnade sig åt onlinespel. Det mest anmärkningsvärda resultatet var de tydliga 

könskodningarna som var mycket hårt reglerade av ungdomarna själva. Isärhållandet av 

könen var starkare på nätet än i ”verkliga livet” (skolan exempelvis) och Forsman fann 

att både tjejer och killar försökte undvika varandra så mycket som möjligt online i olika 

forum.  

Studien visade även på ett genomgående regelmässigt manligt överordnande det 

kvinnliga, där både tjejer och killar tog avstånd från det som tjejerna gör på nätet. Det 

visade sig också att ungdomarna inte bara ”gör kön” utan att de också ”gör ålder”, 

främst genom bilder (selfies) men också genom sitt beteende online. Studien visar dock 

på att ungdomarna inte är passiva offer för gamla könsmönster, utan att de själva bidrar 

med att befästa och konstruera genuspositionerna genom sitt beteende. En stor del av 

kommunikationen bland barnen/ungdomarna skedde genom bildkommunikation på 

öppna sociala nätverk som exempelvis Facebook, Instagram, eller genom MMS eller 

Kik.  Det fanns en stark medvetenhet hos både 10 och 13-åringarna om vilka 

bildkonventioner som är genuskodade som ”killiga” respektive ”tjejiga” Killarnas ideal 

är det så kallade Stoneface- alltså att verka så oberörd och ”hård” ut som möjligt. Även 

om de var mycket medvetna om hur de såg ut och framstod på bild, så var detta en 

omöjlighet att visa.  Tjejerna däremot ägnade sig mycket åt att redigera och manipulera 
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med sina bilder, för dem var det helt okej att visa att detta var viktigt för dem, medan 

det var totalt tvärtom för killarna. Detta att genom bilder även isärhålla könen genom 

vad som är kvinnligt och vad som är manligt visar sig även innebära att det som anses 

som ”tjejigt”, eller ännu värre i den heteronormativa världen, ”bögigt” är omöjlig mark 

att beträda som kille i den rådande könsordningen. Något som också upplevdes av båda 

könen som viktigt att undvika var att framstå som yngre än man var, men heller inte 

som äldre då man istället riskerade att uppfattas som en ”fjortis”(s. 1-4) Den här 

undersökningen är relevant för vår studie eftersom den ger en inblick i de regler och 

normer som råder inom ungdomskulturen. 

Anna Sparrman har i boken Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder 

(2006) studerat barns upplevelser och användning av visuella kulturer i skola och på 

fritid. Hon menar att begreppet visuella kulturer här inte skiljer på mediebilder, 

konstbilder och kommersiella bilder och betonar att dessa får en slags 

genrebestämningar när de kombineras med barn och barndom. Man vill från 

vuxenvärldens maktposition skydda barnen från mediebilder och kommersiella bilder 

medan man i konstbilder är mer uppfostrande i sin framställning, ont mot gott, njutning 

mot kunskap etcetera. I dessa genrer blir det betydelsefullt att se de visuella produkterna 

som viktiga delar i att” formulera föreställningar om barn och barndom” Hon drar 

också paralleller med dikotomin mellan barn och vuxna och populärbilden och 

konstbilden och talar om en:  

Moralisk konflikt där vuxna uttrycker sig om barn och barns användning av 

exempelvis populärkulturella produkter, på att vuxna tolkar de populärkulturella 

fenomenen endast ur ett vuxenperspektiv utan att ställa sig frågan hur barn ser på 

produkterna eller försöka förstå vad barn faktiskt använder produkterna till. 

Produkterna blir med andra ord en särskiljande faktor som skapar glapp mellan 

barn och vuxna (Sparrman 2006, s. 23-24).  

Hon talar även om vikten att förstå och ta i beaktning de” sociala processer” som barnen 

ingår i och hur det påverkar hur de tar del av den visuella (materiella) kultur som de 

befinner sig i. Hur människan ser på olika företeelser på skilda platser och tider och 

sammanlänkar dessa till olika normer och värderingar är grundläggande i en visuell 

kultur (s. 24). Den australienska genusforskaren Bronwyn Davies, menar också i sin bok 

Hur flickor och pojkar gör kön (2003) att individen är en socialkonstruktion som skapas 

och omskapas genom en mångfald av diskursiva praktiker som hon eller han tar del i. 

Genom denna möjlighet att omskapa sig kan människan tillåta sig att tänka bortom den 

cementerade uppdelningen i manligt och kvinnligt. För att vara en del av samhället 

måste barn lära sig det vedertagna språket för att tänka och handla. Detta blir också till 

redskap för dem att organisera sig själva i förhållande till andra i den sociala omvärlden. 

De lär sig könskoderna och genom de vuxna lär sig barnen att det är en självklarhet att 

människor antingen är män eller kvinnor (s. 10-17). 

När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker begriper de att de måste 

uppfattas som det ena eller det andra. Kläder, frisyr, sätt att tala och vad som 

sägs, val av aktiviteter – allt är nyckelfaktorer som kan användas för att 

positionera sig själv på ett framgångsrikt vis, inte bara som flicka eller 

pojke, utan också som något identifierbart inte det andra (Davies 2003, s. 13).  
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Barns medvetenhet om kön och deras strävan efter att följa omvärldens krav på att ”göra 

rätt” och passa in poängterar även Ylva Elwin-Novak, filosofie doktor i psykologi med 

inriktning mot könsteori. Hon påpekar i boken Att göra kön: om vårt våldsamma behov 

av att vara kvinnor och män (2003) att de allra flesta människor i de flesta situationer 

”gör kön”, vilket betyder att det skapar en möjlighet att uppfattas och bekräftas av sig 

själv och av andra som ”att vara rätt”. Detta bidrar därmed till att upprätthålla den egna 

självkänslan. Hon menar på att det är viktigt för barn att göra kön på ”rätt” sätt då det är 

kopplat till självkänslan och för känslan av att vara en värdig person, främst inför andra. 

Barnet har i och med detta en viktig uppgift genom att stärka sin självkänsla med de 

anvisningar som själva könstillhörigheten ger. Hon poängterar att det inte är lätt för 

barnet själv att gå emot rådande könsnormer då möjligheten att bryta mot dem är 

begränsad, bland annat med tanke på den mediala påverkan (s. 21). 

2.3.1 Genus och Genusperspektiv vid bildanalys 

Då vi tänker analysera bilder ur ett genusperspektiv blir symbolisk interaktion intressant 

då detta belyser oklarheter om makt och inkludering och exkludering från en social 

gemenskap. Björkvall (2012) menar att hur man avbildar människor kan vara avgörande 

hur de blir presenterade, som jämlika, underordnade eller överordnade den som 

betraktar bilden.  Den ideationella funktionen, det vill säga att förstå textens 

innehållsmönster då man analyserar hur människor är aktiva eller passiva i texter är 

något som också kallas processer ”vem gör vad mot vem, eller vilken annan typ av 

relation har avbildade personer till varandra ”. Vid språkliga analyser ligger fokus 

främst på frågan när, vilket ord som kommer efter ett annat medan analyser av bilder 

främst fokuserar på var då det är av betydelse var en bild är placerad i texten, till 

exempel högt eller lågt, åt höger eller åt vänster (s. 311).    

Någon som också tar upp exkludering och inkludering är forskaren Moira von Wright 

som i sin bok Genus och text: när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? 

(1998) beskriver de två olika begreppen Genuskänslighet och Genusmedvetenhet. När 

det kommer till genuskänslighet menar von Wright att det handlar om att ta hänsyn till 

själva genusfrågan i de fall där det har betydelse, men att även kunna bortse ifrån det i 

de fall och sammanhang då det inte spelar någon roll.  Vad som avgör om det är 

relevant att ta fasta på måste bestämmas utifrån vilket sammanhang och i vilken 

kontext. Viktigt är ändå att kontinuerligt granska dessa sammanhang med en kritisk 

blick. Genusmedvetenhet betecknas av att medvetet problematisera genusfrågan. Vad 

gäller texter ur ett genusmedvetet perspektiv så gäller det att den är inkluderande, alltså 

att den förhåller sig öppen gentemot en mångfald av perspektiv och möjliga läsare och 

inte exkluderar vissa.  En text som uppfyller alla dessa kriterier för genuskänslighet och 

genusmedvetenhet kan enligt författaren kallas för en jämnställd text. På ett mer 

symboliskt plan gäller även frågan om språkbruket i texten. Till vem, eller vilka vänder 

sig texten till? Vilka är ”vi” i texten? Finns det en vilja och en avsikt att använda sig av 

ett jämnställt språk? (s. 48-50). Även om Von Wright har studerat texter och inte bilder 

är hennes resonemang om genuskänslighet, genusmedvetenhet samt inkludering och 

exkludering något vi vill ta fasta på även i vår studie. 
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3. Teori 

Teori kommer från grekiskans teoria som betyder ”att betrakta”. Att betrakta innebär i 

sin tur att man utifrån olika perspektiv försöker förstå och förklara hur något hänger 

samman eller fungerar (Eriksson & Göthlund 2012, s. 2). I den här studien är det bilden 

som är i fokus och de perspektiv vi har valt att betrakta dessa bilder från. Vi har i denna 

fallstudie använt oss av dels semiotik och vissa grundläggande begrepp inom denna 

teori för vår analys och dels av genusteori där vi utgår från genusforskarenYvonne 

Hirdmans tankar om genussystem och genusstrukturer. Eftersom vi använder oss av ett 

genusperspektiv som i sin tur vilar på uppfattningar om normer om vad som är kvinnligt 

respektive manligt så har vi även tagit med normkritik som ett verktyg för att tolka och 

granska bilderna i vår analys. Vi anser att detta fördjupar den kritiska granskningen för 

vad vi ser som normalt/onormalt i vår omgivning. 

3.1 Semiotik 

På samma sätt som ord ner till dess minsta morfem är betydelsebärande, så är också 

varje litet element i en bild detsamma. Begreppet semiotik kan man härleda till 

grekiskans ord semin som betyder tecken. Denna teori används för att undersöka hur 

människor kommunicerar via tecken och är ett verktyg för att få en förståelse för hur 

dessa tecken i bilder samverkar men också påverkar betraktaren. Eriksson och Göthlund 

(2012) beskriver semiotikens grundtanke som en möjlighet att förstå visuella uttryck 

såsom text och bild som ”ett budskap eller bärande av mening” (s. 42). När vi närmar 

oss en bild är vi beroende av dels i vilket sammanhang bilden befinner sig i och dels 

vilka förförståelser vi har om vår omgivning, tidigare erfarenheter vi bär med oss och 

även vad vi har för tidigare upplevelser vad gäller liknande bilder (s. 43). 

Sparrman m.fl. beskriver i boken Visuella spår: bilder i kultur- och samhällsanalys 

(2003) hur man kan använda och studera bilder i kultur- och samhällsvetenskapliga 

sammanhang. De beskriver ordet bild som inte bara en bild i dess mer vardagliga 

bemärkelse, utan även bild likt ett föremål som kommunicerar visuellt med betraktaren. 

Själva ordet bild kan ursprungligen sägas höra samman med ordet avbildning, men det 

har efter hand kommit att innebära mycket mer än så. Om bilder betraktas som visuellt 

kommunicerade ting vidgas begreppet till att innefatta till exempel byggnader, rum, 

inredning, tatueringar, scenografi och olika sorters konst. De kan dessutom vara 

företeelser i vårt inre, såsom drömmar eller minnesbilder (s. 8). När vi i denna uppsats 

talar om bilder menar vi däremot bilder i dess mer konkreta vardagsbestämmelse och 

närmare bestämt fotografier. 

Bo Bergström som undervisar och föreläser bland annat i visuell kommunikation i 

näringslivet, beskriver begreppen Denotation och Konnotation och tolkningen av 

bilder i boken Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation (2011).   

Denotationen är den mer konkreta tolkningen som oftast delas av de flesta som ser 

bilden. Den mer allmänna och objektiva uppfattningen av en bilds innehåll. Om man ser 

en bild på en bil så tolkar de flesta att det är just en bil. Det kan även kallas en entydig 

tolkning, eller bildens kärn- eller grundbetydelse. När man sen ska diskutera exempelvis 

hur gammal bilen är eller vems bil det kan vara så kommer vi till den Konnotativa 

tolkningen där vad man ser är präglat av vad betraktaren av bilden har för förförståelse 
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och erfarenheter. Här kan man se ett mer mångtydigt och kulturbetingat sätt att tolka 

bilden. 

Konnotation hör också samman med selektiv exponering, vilket innebär att vi har lättare 

att ta in de iscensättningar och budskap som vi vill se och som vi redan har en tydlig 

uppfattning om. Två andra begrepp Bergström talar om är den Yttre och den Inre 

kontexten. Den yttre kontexten rör frågor som hur bilden är strukturerad och 

arrangerad. Den inre kontexten handlar om i vilket sammanhang som bilden uppträder i 

och hur detta används (s. 158-186).  

I boken Samspel text bild: för text- och bildmänniskor, som vill förstärka sina budskap 

inom information, nyhetsförmedling och reklam (2010) tar Bergström även upp hur bild 

och text interagerar med varandra. Han menar att den mänskliga hjärnan har begåvats 

med ett inre ordningssinne som hjälper oss att klassificera och ordna i den kaotiska 

värld vi lever i, med dess mängder av synintryck. Vi som människor försöker alltid att 

sätta samman alla dessa signaler från omvärlden till något hanterbart och begripligt 

genom att själva skapa helheter eller gestalter utifrån vår förmåga att se former och 

mönster. Det finns goda och dåliga gestalter och de som betecknas som dåliga är de som 

är så diffusa och oordnade att vi har svårt att fästa blicken på dem och därför förkastar 

dem. Den goda gestalten är däremot den som kännetecknas av enkelhet, kontrast och 

dominans och som genast fångar vår blick. Cirklar, trianglar och kvadrater är alla 

exempel på sådana former som är lätta för oss att identifiera och som tilltalar vårt inre 

ordningssinne. Bergström beskriver två gestaltlagar inom gestaltningspsykologin som är 

särskilt viktiga och användbara i bildkommunikation: 

Närhetens lag: Innebär att figurer som hör samman bör uppträda nära varandra.  

Personer som står tätt ihop i en bild upplevs som en avgränsad grupp med något 

gemensamt, likt människor i en kö vid en busshållplats till exempel. 

Likhetens lag: Som betraktare läser du lätt av en bild där olika figurer liknar varandra. 

Personer med likartade kläder, likt ett fotbollslag med lagkläder exempelvis, underlättar 

identifieringen ytterligare (s. 21-22). 

Vi har valt att inledningsvis i vår analys använda oss av semiotiken för att kunna tolka 

bilderna på ett så objektivt sätt som möjligt med hjälp av de begrepp som nämns ovan.  

3.2 Genus 

För att beskriva vad begreppet genus betyder och innebär har vi valt att utgå från vad 

Yvonne Hirdman har skrivit om ämnet i boken Genussystemet: reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning (1997). Själva ordet ”genus” kommer från det engelska 

ordet gender vilket är ett begrepp som används för att skilja kultur från biologi. 

Begreppet innefattar både ”könsroll” och ”socialt kön”. Hirdman använder sig av 

begreppet genus för att söka kunskap och förståelse för hur vi ”gör” kön. Vad som görs 

manligt respektive kvinnligt. Hirdman beskriver genussystemet, ett slags nätverk av 

olika processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som genom samverkan med 

varandra ger upphov till regelbundna mönster i samhället. Genussystemet är uppbyggt 

utav två logiker, eller lagar: Dikotomin, eller isärhållandets logik, att hålla isär det som 

är manligt och det som är kvinnligt och hierarkin, att det är mannen som är normen, den 

riktiga människan som står för det normala och allmängiltiga. 
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Isärhållandets logik kommer till uttryck till exempel i arbetsfördelningen mellan könen 

och i de föreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. 

Arbetsfördelning och föreställningar om manligt och kvinnligt är tätt ihoplänkade och 

förstärker varandra. Eftersom människan orienterar sig i tillvaron genom just platser, 

sysslor och sorter tycks detta vara enkelt att förstå, det är begripligt och 

meningsskapande. Men det är också maktskapande.  Det bygger på ett motsatstänkande 

där det som är manligt förstärks genom att ytterligare betona det som är kvinnligt och 

vice versa. Hirdman betonar att det inte är kvinnor och män som föds in i det här 

”tänket”, i den härordningen, utan att det är barnet som socialiseras in i det. Alltså, vi 

skapas, snarare än föds in i ett kön. I alla tider har det i olika samhällen enligt Hirdman 

funnits olika genuskontrakt mellan könen, både på det sociala planet och mellan män 

och kvinnor. Kontrakt som reglerar vad som ”gäller” i ett samhälle. Vilka redskap som 

hör till vem, vem som ska förföra vem, vilka kläder som tillhör vem, hur håret/frisyren 

ska se ut på vem och så vidare. Dessa genuskontrakt går i arv från en generation till en 

annan, från mor till dotter och från far till son. Hon menar att denna uppdelning mellan 

män och kvinnor anses som det ”normala” och är något vi ofta tar för givet. Själva 

genussystemets grundläggande strukturella idé är att visa på hur systemet ständigt 

reproducerar sig självt: det är som det är för att det var som det var. Detta binder könen 

till sysslor, platser och egenskaper. En väg ut ur detta enligt Hirdman är att bryta oss 

loss från genussystemets bevarande strukturer, tankar och praktikerna och inse att olika 

kön inte innebär att vi är av olika sort. Vi är inte olika arter eller väsen. Kraften att 

förändra finns i det mänskliga tankesystemet, i konsten att förstå och tänka. Det är då 

som isärhållandets tabun kan brytas. Genom att män tvingas/får lov att göra det som 

kvinnor gör och vice versa. Ju svagare isärhållandet verkar, desto mer blir den manliga 

normen illegitim (s. 400-418).  

En annan tanke som Margareta Rönnberg, forskare i barn och medie kultur, skriver om i 

boken "Nya medier" - men samma gamla barnkultur: om det tredje könets lek, lärande 

och motstånd via TV, video och datorspel (2006), är att det utöver de två könen Man 

och Kvinna även finns ett Tredje kön, och att det är Barnet. Istället för genussystemet 

skriver hon om generationssystemet. Hon vill på detta sätt utveckla begreppen inom 

genus ytterligare och menar på att Hirdmans mall om könens isärhållande och den 

hierarkiska synen om mannen som norm även går att applicera på barnen som en tredje 

part. Med de Vuxna (istället för mannen) som norm och Barnen (istället för kvinnan) 

som det avvikande och lägst stående. Liksom kvinnan anses som en ofullgången man, 

så anses barnet vara en ofullgången vuxen. Barn, enligt Rönnberg, definieras främst 

som icke-vuxna och vice versa och blir till en självklarhet med uttryck som exempelvis 

”barn ska få vara barn” och uppmaningar som ”vuxna våga vara vuxna!”. Barn har 

(liksom kvinnor) genom historien ansetts vara, mindre värda, mindre kunniga, ej 

påverkbara med mera. Rönnberg efterlyser också ytterligare en formel i Hirdmans 

genussystem, en som står för de fall då kvinnor anses som det ”bättre” könet av naturen, 

fredligare, mer omtänksamma m.m. Liksom barn automatiskt tillskrivs egenskaper som 

vuxna påstås sakna, såsom lekfullhet, fantasi, kreativitet, öppenhet, tillit och så vidare. 

Genussystemet är enligt Rönnberg inte förbehållet att gälla bara för män och kvinnor, 

utan är snarare ett system baserat på ojämna maktstrukturer, mellan starkare och svaga 

grupper och individer (s. 65-69).  
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3.3 Normkritik 

En normkritisk analys kan göras både med text och med bild. Man har i rapporten Vem 

är normal (2013), som nämns i tidigare forskning, använt ett schema för de 

frågeställningar som kan belysas i en normkritisk analys: 

 I vilken miljö, i vilket sammanhang är bilden tagen? 

 Vad ska bilden illustrera? 

 Vad säger bilden om till exempel klass, kön och etnicitet? 

 Om det finns människor; vilka människor? 

 Ålder, kön, hudfärg, funktionalitet? 

 Är någon aktiv/passiv? 

 Vad har personen/personerna för kläder?  

 

Det är när något inte är som det ska, eller befinner sig inom de oskrivna regler och 

ramar som finns i samhället, vare sig det rör sig om byggnormer eller uppförandekoder 

som vi reagerar. Att ifrågasätta det som tas för givet, att kritiskt granska det vardagliga, 

det ”normala”, det som uppfattas som självklart. Normkritisk granskning syftar till att 

undersöka vad det är i dessa normer eller maktstrukturer som gör att vissa personer ses 

som annorlunda eller utanför normen och vad följden kan bli av detta. Det kan 

exempelvis vara hur vi ser på kön, sexualitet, manligt/kvinnligt, etnicitet etcetera. 

Utifrån dessa normer kan det skapas stereotyper, det vill säga förutfattade meningar om 

vad som är normalt och mekanismer som utesluter individer som bryter med vad som 

anses vara normalt (s. 1-23 ).  

 

 

4. Metod 

Som metod för vår undersökning har vi använt oss av en fallstudie. Vi har valt att 

studera endast ett bibliotek och dess webbplats och hur de arbetar med bilder och vilka 

budskap dessa i sin tur förmedlar. För att besvara vår forskningsfråga om hur de arbetar 

med bilder genomförde vi en semistrukturerad intervju och för att ta reda på vilka 

budskap biblioteket förmedlar genom sina bilder och hur man kan tolka dessa utifrån ett 

genusperspektiv genomförde vi en bildanalys. Donald Case, forskare i 

informationsvetenskap, menar i boken Looking for information: a survey of research on 

information seeking, needs, and behavior (2007) att den kvalitativa fallstudien som 

metod används då man ämnar undersöka en specifik person eller organisation.  

Fallstudier kan varieras och man har frihet att använda sig av flera olika metoder för 

insamling av empiri. Metoden ska enligt Case snarare ses som en forskningsstrategi än 

en design (s. 194). Bibliotekschefen på Halmstads bibliotek kontaktades via email med 

en förfrågan om intervju med den eller de som är ansvariga för bildhanteringen på 

webben. Vi fick även i samband med detta tillstånd av bibliotekschefen att använda oss 

av bildmaterialet på webbplatsen. Vi blev kontaktade av både en barnbibliotekarie och 

en webbansvarig och efter klartecken för medverkan från dem skickades intervjumallen. 

Intervjun skedde på plats i Halmstad på stadsbiblioteket och tog cirka 40 minuter. Vi 
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valde att spela in vår intervju som vi därefter transkriberade. Vi har försökt att i så hög 

grad som möjligt anonymisera våra informanter genom att inte avslöja deras namn eller 

kön. Vi är dock medvetna om att eftersom vi benämner biblioteket vid namn, samt att 

även informanternas arbetsbetsbefattningar nämns, så kan detta sammantaget äventyra 

konfidentialiteten.  

4.1 Urval och avgränsning 

Eftersom vi har valt att genomföra en fallstudie på Halmstad biblioteks webbplats gör vi 

därmed ett urval genom att vi väljer bort att göra exempelvis en komparativ studie. Vi 

kommer enbart att granska bilder på bibliotekets hemsida även om vi är medvetna om 

att biblioteket förekommer på fler webbplatser såsom Facebook, Twitter och Flickr.  

Vad gäller avgränsning har vi valt bort vissa delar som annars förekommer inom 

normkritisk granskning. Vi har av tidsmässiga skäl och arbetets omfång valt att inte 

inkludera klass, etnicitet eller sexuell läggning utan inriktar oss enbart på att granska 

bilderna genom ett genusperspektiv där vi även inkluderar teorin om Barn som ett tredje 

kön. Vi väljer av samma skäl att enbart inrikta oss på användargruppen barn och 

ungdomar. I detta fall går vi efter de åldersramar som Halmstads bibliotek har gällande 

vilka som räknas in i denna grupp, alltså 0-25 år. Vi har valt ut de bilder som antingen 

vänder sig till barn och unga, eller de bilder där barn och unga förekommer. Vi är 

medvetna om att även granskning av text kan ingå i genus- och normkritisk granskning 

och att text ibland kan vara av stor betydelse för hur bilder uppfattas. Vi väljer dock att i 

vår analys fokusera enbart på bilden i sig, även om vi använder viss tillhörande text för 

att placera bilden i en kontext. Vi valde att inför analysen skapa struktur för urval av 

bildmaterialet genom att dela upp bilderna i olika kategorier, såsom bilder föreställande 

en person, bilder föreställande två eller fler personer, samt bilder som inte innehåller 

människor. Detta för att få en så bred och objektiv representation av webbplatsen som 

möjligt eftersom vi ville undvika att låta vårt genusperspektiv på analysen påverka 

urvalet i för hög grad. Bilderna vi har använt sparades ner under perioden 2014-04-24–

2014-05-01. 

4.2 Metodreflektion 

Eftersom studien vi genomför är en kvalitativ forskningsstudie så är det viktigt att 

minnas att vi som genomför studien aldrig kan vara helt objektiva. Helge Østbye skriver 

i boken Metodbok för medievetenskap (2004) att alla bär med sig förförståelse, 

erfarenheter och inställningar som oundvikligen kommer att färga av sig på analysen 

och tolkningen av materialet. Det är också tack vare detta som vi har möjlighet att göra 

meningsfulla tolkningar och analyser. Vad som dock efterfrågas ur ett kvalitativt 

forskningsperspektiv, är att man använder sig av självreflektion och är öppen med både 

reflektion och förförståelse i analysen (s. 71). Något som också är viktigt att vara 

medveten om vid kvalitativ forskning och vid tolkning är att genusuppfattningar och 

begrepp inte alltid är universella utan kulturbundna. Detta skriver Raewyn Connell om i 

boken Maskuliniteter (1999, s. 19). Vår gemensamma bakgrund är att vi båda är 

kvinnor, tillhör samma generation, födda i Sverige, som ofta uppfattas som ett relativt 

jämnställt land om man jämför med övriga världen. Detta land tillhör västvärlden, med 

all dess gemensamma kulturyttringar. Vi ställer oss också båda bakom Hirdmans teori 

om ett genussystem som bygger på uppfattningen att mannen är norm och att detta leder 

till ett isärhållande av könen. Detta har en betydelse för både vårt ämnesval, samt hur vi 

tolkar materialet. Vi vill i och med detta betona att vi självklart inte med absolut 
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säkerhet kan veta vilket kön personerna på bilderna vi har granskat tillhör. Vi utgår från 

den sociala kontext och de sammanhang som vi själva vuxit upp i samt befinner oss i 

och att vi är medvetna om att detta  påverkar hur vi tolkar vad som anses vara kvinnligt 

alternativt manligt gällande klädsel, frisyr och utseende i stort.   

Anders Björkvall (2012) menar att då webbplatser är föränderliga och med vetskap om 

detta är det viktigt som forskare att vara medveten om att den informationen i form av 

text och bild kan vara utbytta nästa gång du går in på sajten. Detta innebär att det 

empiriska material som ska analyseras inte är garanterat detsamma och därmed inte 

heller tillgängligt (s. 310-311). När vi nämner webbplatsen som helhet utgår vi alltså 

från hur denna såg ut under den tidsperiod vi valde att bevaka den samt spara de bilder 

som ligger till grund för vår analys. 

 

5. Presentation av biblioteket i Halmstad och informanterna 

Halmstads bibliotek stod klart 2006 och dess arkitektur, med inglasad fasad och en 

utbyggnad på pålar i ån Nissan som rinner genom staden, fick samma år Halmstads 

Byggnadsnämnds arkitekturpris. Biblioteket har ca 600 000 besökare per år och en 

besöksyta på ca 5 700 kvm.(bibliotek.halmstad.se). I samband med intervjun fick vi 

möjlighet att själva skapa oss en uppfattning av det fysiska biblioteket som vi fram till 

denna tidpunkt enbart hade sett representerat via webben. Vi upplevde att biblioteket 

var rent estetiskt tilltalande och genomtänkt både vad gäller funktion och design. Vi 

observerade att biblioteket var en plats där många olika användargrupper utnyttjade 

biblioteket exempelvis som studieplats, mötesplats, för avkoppling, för spel och för lek. 

Vi imponerades av all den aktivitet som pågick trots att biblioteket ändå upplevdes som 

en lugn och trivsam plats.   

Informant 1 arbetar på barn-ungdomsavdelningen med ansvarsområde unga vuxna. 

Hen har arbetat som bibliotekarie i tre år.  

Informant 2 är IT-bibliotekarie och arbetar tillsammans med en webbutvecklare som är 

anställd på halvtid. Hen har arbetat med webbfrågor i tio år. 

5.1 Bildarbete på webbplatsen 

Informant 2 berättar att det är främst hen och webbutvecklaren som arbetar med att 

skapa innehållet på webbplatsen men betonar att biblioteket har vad man kallar en 

webborganisation där alla bibliotekarier på stadsbiblioteket samt filialer är delaktiga för 

att lyfta fram kompetenser från olika områden såsom barn, fack, skönlitteratur samt de 

arrangemang som sker på filialerna. De berättar att de för ett år sedan fick en ny 

webbplats avskild från kommunens hemsida och att biblioteket då ville satsa mer på 

sociala medier vilket de gör och även att alla har ett ansvar att uppdatera och informera 

om aktiviter eller arrangemang. Ansvariga för respektive avdelning skickar in sitt 

material gällande aktiviteter, information och arrangemang till webbansvariga som 

sedan lägger in detta på webbsidan.  
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5.2 Urval av bilder 

Bilderna som används kommer främst från en amerikansk bildbank som heter Matton 

där biblioteket har en löpande prenumeration och får ladda ner ungefär 20 bilder/dag. 

Informant 2 uppger att detta är en klar förbättring från den förra bildbanken de hade ett 

avtal med innan. Det ligger fortfarande kvar många bilder från den gamla bildbanken 

och man jobbar nu på att byta ut dessa. Informant 2 berättar att hen främst väljer att ha 

människor och då helst barn med på sina bilder men nämner också att det inte är alla i 

personalen som uppskattar bildbanken eftersom de upplever dem som: ”väldigt 

amerikaniserade, mycket leende människor i amerikansk miljö”. Informant 2 uppger att 

hen har en kollega som av detta skäl väljer bort att använda människor på bilderna. På 

frågan om de tar egna bilder menar båda att just på barn och unga blir det svårt med 

tanke på tillstånd att få fotografera och de nämner också att det till viss mån även beror 

på att de vill ha mer proffsigt tagna kort eftersom de används till bl.a. affischer och 

foldrar. Att ha många kort att välja mellan uppgavs som mycket viktigt. Informant 1 

säger att hen ser en skillnad i om bilderna ska användas på facebook eller bibliotekets 

webbplats. På frågan om man som enskild personal vid val av bilder till aktiviteter och 

arrangemang tittar på vilka bilder de andra i personalen har valt för att få ett 

helhetsintryck av webbplatsen innan man gör sitt urval så är svaret nej från båda 

informanterna. 

5.3 Syn på genus och normer  

På biblioteket arbetar man varje år med nya teman. Förra årets tema var exempelvis 

bemötande och under 2014 är temat genus, vilket ska genomsyra det arbete man gör 

bland annat på webbplatsen. 2013 gjorde man en nulägesanalys ” Fri tid på lika villkor” 

och denna har lett fram till att man under 2014 har börjat arbeta utifrån temat 

genusperspektiv och som ett led i detta ska till exempel parametern könsfördelning vara 

med i statistiken.   

På frågan om hur de uppfattar begreppet genus och arbetet utifrån detta perspektiv så 

uppger Informant 1 att man redan innan projektet officiellt presenterades ”hade fått nys 

om det” och påbörjat arbetet med bilderna genom att rensa ut en del av dem innan ett 

bokslut som skedde vid påsk i år. Hen uppger att man försöker arbeta så att man har 

”varannan pojke och varannan flicka” för att få en jämn könsfördelning. Informanterna 

uppger att man även innan har arbetat för att få en mångfald av alla typer av människor 

på bilderna och att nu genus ska genomsyra organisationen och bestå även efter årets 

slut. Personalen på biblioteket har inte fått någon formell utbildning i genus och 

genusbegrepp ännu men båda informanterna menar att det kommer under årets gång.  

 

6. Analys 

Vi har vid vår analys av bilderna genomgående använt oss av semiotiska 

tolkningsverktyg. Dessa finns redovisade under teoridelen av uppsatsen. Dock kommer 

vi bara att nämna de begrepp som är relevanta att redovisa för läsaren för varje enskild 

bild förutom denotation och konotation. Först närmade vi oss bilden genom ett 

denotativt synsätt, alltså att på ett mer objektivt, allmänt och entydigt plan avläsa bilden 

genom ovan nämnda frågor. Därefter ställde vi samma frågor till bilden igen, men antog 
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ett konnotativt synsätt där vi tolkade bilden utifrån ett normkritiskt perspektiv med 

fokus på genus. Vi har utgått från checklistan som användes vid den normkritiska 

granskningen av Göteborgs stads (2013) webbplatser: 

 I vilken miljö, i vilket sammanhang är bilden tagen? 

 Vad ska bilden illustrera? 

 Vad säger bilden om tillexempel klass, kön och etnicitet? 

 Om det finns människor; vilka människor? 

 Ålder, kön, hudfärg, funktionalitet? 

 Är någon aktiv/passiv? 

 Vad har personen/personerna för kläder?  

En del av frågorna är inte relevanta för vår analys, såsom frågor om hudfärg, klass och 

etnicitet genom att vi har avgränsat oss till att enbart fokusera på genusaspekten i vår 

analys men vi väljer ändå att redovisa den utan redigering. Vi har valt att namnge 

bilderna utifrån det vi finner som mest talande för varje enskild bild för att underlätta 

för läsaren att komma ihåg och relatera till dem under resultat och diskussionsdelen.      
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6.1 Bilder med en person 

6.1.1 Den drömmande flickan. 

Denotation: Bilden som är hämtad från en bildbank är placerad på en av webbplatsens 

sidor för barn och ungdom under rubriken ”Pennvässarna” som är en skrivarverkstad för 

barn mellan 11 och15 år.  

Bilden förefaller vara tagen i en fotostudie och föreställer vad som till synes är en 

ensam tjej i en uppskattad ålder av 8-12 år. Bakgrunden är vit och konturlös och tjejen 

ligger på golvet lutad på ena armbågen och vänd med överkroppen mot kameran. Hon 

är omgiven av stora böcker i förgrunden och är delvis dold bakom dessa. En del av 

böckerna är uppslagna framför henne och hon ser ut att bläddra i en av dem.  Hon har 

blicken riktad snett uppåt och ser oskyldigt drömmande ut. Hon har långa flätor med 

stora ljusrosa rosetter, en ljusgul tröja och ett par ljusa byxor eller kjol med hängslen.   

Konnotation: Bilden ska alltså representera en aktivitet och enligt texten under bilden 

uppmanas betraktaren att ”hänga med” i skrivarverkstaden som sker i grupp. Flickans 

blick vänder sig drömmande bort från kameran, hon ger intrycket av att befinna sig i sin 

egen värld vilket ger ett passivt intryck. På bilden ser man böcker och detta signalerar 

att det rör sig om läsning snarare än om skrivning då det inte finns vare sig penna, 

papper eller dator med i bild. De böcker som syns på bild förefaller vara stora, tjocka 

och äldre.  

 Aktiviteten vänder sig till barn mellan 11och15 år, men flickan på bild ger intryck av 

att vara yngre, snarare 8-10 år. Hennes barnsliga flätor signalerar att hon är ett barn sett 

ur en vuxens ögon, en slags norm eller fördom om hur en flicka bör/ska se ut. Någon 

sorts daterad schablonbild av en ”duktig flicka”. Det är svårt att tänka sig att en tjej 

mellan 11och 15 år i dag skulle kunna relatera till bilden och flickan på den om man 

utgår ifrån frisyr och kläder. Om uppfattningen är att läsning av skönlitteratur är belagt 

med en feminin stämpel kan bilden sägas bekräfta isärhållandets logik. Här har 

aktiviteten  feminiserats nästan till sin spets, med bilden av den oskyldiga flickan med 

rosetter. Genom detta så exkluderas både själva målgruppen 11-15 åringar i stort och då 

pojkar i synnerhet.  
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Bild 1. 
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6.1.2 Läsande kille.  

Denotation: Bilden som kommer från en bildbank är placerad på en av webbplatsens 

sidor för barn och unga, under fliken ”göra”. Bilden representerar en läsargrupp som 

riktar sig till 15-25 åringar. I undertexten uppmanas betraktaren att ”prata böcker och 

fika med andra läsintresserade”. Bilden är tagen i en biblioteksmiljö och föreställer en 

till synes ensam kille i en uppskattad ålder av 16-19 år. Han sitter på golvet lutad mot en 

bokhylla och ler medan han till synes läser en bok. Han är vänd snett bort från kameran 

och har blicken riktad mot boken. Han ser välklädd ut i blå piketröja och jeans.  

Konnotation: Han ger intryck av att vara aktiv och avslappnad i sitt kroppsspråk då han 

är leende och inte verkar vara inåtvänd i sitt uttryck. Miljön runtomkring upplevs 

däremot som statisk och ger ett ödsligt intryck då det inte finns några andra människor 

med på bilden, även om den är tagen i en biblioteksmiljö. Det kan även tyckas underligt 

att han har sitter på golvet. Är det för att det inte finns några sittplatser? Bilden känns 

konstruerad och även om bokhyllan signalerar att det är i biblioteksmiljö, så ger den 

ändå intryck av detta med tanke på avsaknaden av människor samt killens något 

onaturliga placering på golvet. Aktiviteten är enligt texten en social gruppaktivitet som 

innehåller fika och samtal och då kan bildvalet tyckas vara underligt då den föreställer 

en person, som ensam sitter och läser en bok, utan någon som helst interaktion med 

någon annan. Något som kan tolkas som normbrytande i det här fallet är att personen på 

bild är en kille, till skillnad från en tjej/kvinna, som är den gängse bilden av en läsare. 

Bilden av en läsande kille går emot isärhållandets logik om mannen som ickeläsare.   

 

Bild 2. 
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6.1.3 Ensam på utställning 

Denotation: Bilden som är tagen av en namngiven fotograf är placerad under 

webbplatsens sida ”Göra” och under fliken utställningar. Bilden ligger inte på de sidor 

som specifikt riktar sig till barn och unga. Rubriken är ”Vill du ställa ut på 

biblioteken?”. Bilden är tagen i biblioteksmiljö och föreställer en till synes ensam tjej i 

en uppskattad ålder av 12-16. Tjejen har långt ljust hår, en vit topp och en jeansjacka. 

Hon är placerad i förgrunden av bilden, fotograferad i profil. I bakgrunden skymtar man 

bokhyllor och en sittgrupp med läsande människor i. Tjejen står vänd mot en skärmvägg 

där hon har blicken riktad mot två fotografier. Fotografierna, som är svartvita, 

föreställer barn som badar, respektive sover.  

Konnotation: Bilden känns något arrangerad, fast i en naturlig miljö. Det kan bero på 

att man i bakgrunden ser en viss aktivitet i form av de läsande människorna vilket 

skapar liv och djup i bilden. Vad som gör att den känns arrangerad är att hon dels är 

ensam och dels på det sätt hon är placerad i bild. Då hon inte interagerar med någon 

annan och hennes ansiktsuttryck är så pass neutralt ger hon ett passivt intryck. Att 

bilden föreställer en tjej förstärker den normativa uppfattningen av att tjejer och kvinnor 

är mer förknippade med konst och kultur och intresse för detta.   

 

 

Bild 3. 
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6.1.4 Läshuvud 

Denotation: Bilden som är hämtad från en bildbank är placerad under webbplatsens 

sida ”Göra” och under rubriken ”Skrivarcirklar och läsecirklar för alla!” Bilden ligger 

inte under de sidor som vänder sig till barn och unga specifikt utan vänder sig som 

nämnt till alla åldrar. Bilden föreställer till synes en ung man i åldern 15-25. Halva 

ansiktet är dolt av en bok med rött omslag utan text på och man ser hans händer i 

bokens nederkant. Bilden är manipulerad och förekommer i duplicerad form högst upp 

centrerat på sidan. Bakom personen finns det inklippta ord på engelska såsom ”fantasy”, 

”crime”, knowledge” med mera.  

Konnotation: Bilden är tydlig i sin yttre kontext, färg och form är symmetrisk. Bilden 

upplevs som relevant och kopplad till de aktiviteter den är menad att representera. 

Något som är anmärkningsvärt är dock att orden bakom personen är skrivna på engelska 

vilket kan upplevas som ett förgivettagande om att alla behärskar detta. Kan dessa 

uttryck vara något som påverkar en ovan eller ny besökare? Man får intrycket av att han 

läser något som gjort honom skrämd, förvånad eller förvirrad? Bilden känns dekorativ 

och neutral i sitt uttryck. 

 

Bild 4. 
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6.2 Bilder med två eller fler personer 

6.2.1 Sagostund. 

Denotation: Bilden som är tagen av en namngiven fotograf är placerad under sidorna 

riktad till barn och ungdom under fliken ”Vad händer?” och har rubriken ”Sagostund”.  

Bilden är tagen i en biblioteksmiljö och föreställer vad som tycks vara en kvinna som 

sitter i en soffa eller en fåtölj med två små barn i knät. Kvinnan ser ut att vara i 20-30 

årsåldern och barnen uppskattas vara ungefär ett respektive tre år.  Både kvinnan och 

barnen ser välklädda ut. Kvinnan har svarta kläder och de båda killarna har vita tröjor 

och bruna slipovers i samma stil. De läser/tittar i en gemensam bilderbok och alla ser 

aktivt intresserade ut. Kvinnan ler och bilden förmedlar intimitet. Bilden fokuserar på 

kvinnan och barnen som är vända mot kameran rakt framifrån och i bakgrunden ser man 

en fristående bokhylla med vad som verkar vara bilderböcker, fåtöljer, sittpuff och en 

blå dörr. I texten som beskriver aktiviteten ”Sagostund” som bilden ska representera 

bjuds föräldrar och barn i olika åldrar in för att lyssna på sagoläsning. 

 Konnotation: Av de färgglada omgivningarna och böckerna som skymtar i bakgrunden 

kan man få intryck av att de befinner sig på en barnavdelning. De ger intryck av att vara 

ensamma i en lässtund då inga andra människor syns i bild och omgivningen känns öde.  

När man tittar på bilden får man en stark känsla av att det rör sig om en mamma med 

sina två söner.  Bilden är lättdefinierad eftersom den följer både Närhetens lag då de är 

placerade tätt tillsammans och även Likhetens lag då de är klädda i liknande kläder i 

dova bruna och svarta färger. Detta förstärker intrycket av att personerna hör ihop, de är 

en familj. Den är även lättidentifierad och bekräftar den allmänna förförståelsen 

eftersom den följer normen för hur vi ser på både lässtunder och moderskap. Vi får en 

känsla av att man betraktar en intim lässtund.  

 Bild 5. 
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6.2.2 Läsa på olika sätt. 

Denotation: Bilden som är hämtad från en bildbank är placerad under sidorna barn och 

ungdom med underrubriken ”läsa på olika sätt”.  Texten beskriver hur barn behöver 

böcker men att alla böcker inte passar alla barn och att man på biblioteket kan få tag på 

böcker som man kan lyssna på. Bilden förefaller vara tagen i antingen en hemmiljö, 

eller en studiomiljö. Bilden visar vad som tycks vara en man i 20-35 årsåldern och en 

kille i sju till tio årsåldern. De sitter sida vid sida i en ljus soffa med beigea och vita 

kuddar och har någon sorts bok, eller pärm emellan sig. De ser välklädda ut båda två, 

mannen har en ljusgrå t-shirt och jeans och pojken har en vit t-shirt och jeans.  Killen 

ser glatt upp mot mannen och verkar le åt något som denne säger. 

 Konnotation: Personerna på bild ger ett intryck av att vara aktiva i ett samtal eller 

liknande. Bilden ska enligt texten förmedla att biblioteket kan erbjuda ljudböcker, 

DAISY-böcker och talböcker. Boken som är med på bilden väcker också många frågor. 

Den ser konstig och plastig ut och man blir osäker på om det är en bok, pärm eller 

någon sorts specialbok? Vi tolkar bilden som att personerna i fråga tillsammans lyssnar 

på till exempel en ljudbok. Kanske barnet i fråga har dyslexi eller någon annan form av 

lässvårighet? Även om man kan föreställa sig mannen och killen i en hemmiljö och 

personerna i sig följer närhetens lag så signalerar inte bilden en så nära relation som far 

och son. Vad detta beror på kan antingen vara intrycket av att scenen är arrangerad, att 

ljuset verkar konstlat och att bilden inte förmedlar den sortens intimitet som mellan far 

och son. 

 

Bild 6. 
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6.2.3 Mamma och dotter. 

Denotation: Bilden som är hämtad från en bildbank är placerad under sidan barn och 

ungdom under fliken ”för föräldrar”.  

Texten välkomnar föräldrar att komma till biblioteket för att ”hitta något för just dig och 

din familj”.  

Bilden föreställer vad som till synes verkar vara en kvinna i 35-45 årsåldern och en tjej i 

ungefär 14-18 årsåldern. Eftersom bilden är kraftigt in-zoomad så ser man ingen 

omgivning utan det verkar som att kvinnan står bakom och lutar sig tätt intill tjejens 

ansikte. Tjejen ler brett mot kameran och kvinnan ler med stängd mun. Bägge tittar rakt 

in i kameran och intrycket man får är att bilden är tagen i en studiomiljö, med tanke på 

att ljuset verkar vara arrangerat.  

Konnotation: Här vill vi lyfta fram kontexten i vilken bilden befinner sig i. Texten 

direkt under bilden handlar om de böcker man kan finna på föräldrahyllan på 

biblioteket: 

På flera bibliotek finns en särskild hylla med litteratur och tidskrifter om barn och 

föräldraskap; graviditet, förlossning, barns utveckling, barnmat, tonårstrots och 

mycket annat. Denna hylla kallas för föräldrahyllan. Här kan du även få tips och 

inspiration inför barnkalaset, smarta inredningslösningar och beskrivningar om 

hur du syr egna kläder till ditt barn. 

 Genom att texten framhäver de attribut som tillhör normen Kvinna och även Modern, 

exempelvis inredning, sömnad, förlossning och graviditet förstärker den även bilden i 

sig. Man får som betraktare en dubbel bekräftelse av kvinnan som den goda modern, 

den omtänksamma föräldern som bär huvudansvaret för barnens uppfostran helt enligt 

genuskontraktet där vissa roller och redskap är förbehållet, i detta fall kvinnans. Bilden 

förmedlar intimitet mellan de båda personerna och man får intrycket av en god och 

innerlig relation.  Eftersom båda två tittar rakt in i kameran upplevs bilden som aktiv 

genom att blickarna möter betraktare.  



 

 

26 

 

 

Bild 7. 
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6.2.4 Tjejer i grupp 

Denotation: Bilden som är av okänt ursprung är placerad under webbplatsens sida 

”Besöka” under fliken ”Unga vuxna” med rubriken ”Unga vuxna – för dig som är 15-25 

år”. Det är svårt att definiera var bilden är tagen men det går att se en vit gardin framför 

ett fönster och en röd sittplats av något slag. Bilden visat vad som tycks vara tre tjejer i 

en uppskattad ålder av 15-20. De har olika kläder och frisyrer, dock har alla långt hår. 

Bilden och personerna i den uppfattas som passiv och är tagen från ett ovanperspektiv 

framifrån. Alla på bilden tittar rakt in i kameran och ler. Bilden verkar vara arrangerad 

men tjejerna i sig ger ett naturligt intryck. 

Konnotation: Eftersom alla på bild bär olika slags kläder följer de inte likhetslagen, 

dock följer de närhetens lag då de sitter nära varandra. Man får på detta sätt känslan av 

att de bildar en grupp med något gemensamt samtidigt som man ändå uppfattar var och 

en som individer. Alla tre kan sägas följa normen för hur unga tjejer utseendemässigt 

ser ut idag.  

 

Bild 8. 
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6.2.5 Språkväskor 

Denotation: Bilden, vars ursprung är okänd, ligger under sidan Barn och ungdom under 

fliken ”läsa på olika sätt” och rubriken är ”språkväskor”. Bilden är tagen i 

biblioteksmiljö och föreställer två barn i åldern fyra till sex år. Båda ser välklädda ut 

och den av dem som tycks vara killen har en ljus skjorta och mörka byxor och skor. Det 

andra barnet som till synes är en tjej är klädd i en blåblommig klänning, blå 

caprileggings och mörka skor. De befinner sig mellan två bokhyllor, killen går/springer 

och ser ut att vara mer i rörelse medan tjejen går lite lugnare bakom. De är placerade 

rakt framför kameran och de ser båda två glada ut. Båda två har varsin ryggsäck samt 

färgglada väskor i varsin hand. 

Konnotation: Bilden förmedlar aktivitet och rörelse. Killen utstrålar mer självkänsla 

och rörelse än tjejen och tar mera plats eftersom han befinner sig längre fram i bild och 

detta förstärks ytterligare av att han delvis skymmer tjejen samt att han ”svänger med 

armarna”. Både tjejen och killen följer normen för respektive kön vad gäller kläder och 

frisyr, i tjejens fall förstärks detta ytterligare eftersom hon har både klänning, leggings 

och hårband. De följer även normen för hur det glada, tillitsfulla, lekfulla barnet ser ut. 

De ser förväntansfulla och ivriga ut och man anar fotografens närvaro genom att de ser 

ut att röra sig mot/till någon.  

 

Bild 9. 
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6.3 Bilder som inte innehåller människor 

6.3.1 Kanelbullen 

Denotation: Bilden vars ursprung är okänd ligger på sidan Barn och ungdom under 

fliken ”Göra” och har rubriken ” Bokbullen – läsklubb för dig från 10 år”. Bilden 

föreställer kort och gott en kanelbulle i närbild. Detta innebär att den denotativa 

tolkningen av bilden är enkel att förstå och är allmänt känd för dem som är bekanta med 

det svenska samhället och dess kultur.  

Konnotation: För många födda i Sverige representerar kanelbullen att ”fika”,  något 

som är starkt förknippat med den svenska kulturen. En mysig stund med familj, vänner 

hemma eller på kafé. Det är vanligt att fika ingår i många skilda sammanhang och 

aktiviteter i vårt samhälle.  

Här representerar bilden en bokklubb där man tipsar om böcker samt att man också fikar 

tillsammans, något som framgår av undertexten. Det första vi tänker är att bilden av 

kanelbullen direkt är förknippat med namnet på läsklubben, även om vi inte vet detta 

med säkerhet. Här är det frågan om en gruppaktivitet vars huvudsyfte är bokprat och 

boktips men den första associationen man får är den till fika och inte till läsning, böcker 

eller bokprat. Kan valet av bild vara ett sätt att förhålla sig neutral gentemot 

användarna?  

 

Bild 10. 
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7. Resultat och diskussion 

I detta avsnitt vill vi fördjupa den föregående analysen genom att redovisa resultatet av 

analysen samt sammanfatta, jämföra och tolka ytterligare med hjälp av tidigare litteratur 

och forskning. Genom detta försöker vi besvara våra forskningsfrågor samt diskutera 

kring detta. 

7.1 Hur arbetar Halmstads med webbaserade bilder? 

Under intervjun framkom det att man på biblioteket inte har någon helhetssyn på 

webbplatsen i avseende på vem som lägger ut vad när man gör urval av bildmaterialet 

till olika aktiviteter. Personalen hade i dagsläget inte fått någon gemensam utbildning i 

genus och genusperspektiv. Vi fann också att det rådde en brist på ett utvidgat 

genustänk vid urval av bilder och att man tänkte i termer som ”varannan kvinna, 

varannan man”. Personalen ville gärna använda bilder på barn i samband med de 

aktiviteter och arrangemang som rör användargruppen barn och unga. Det framkom att 

biblioteket använder sig av en amerikansk bildbank som inte är uppskattad av alla i 

personalen eftersom den upplevdes som ”alltför amerikaniserad” och att en i personalen 

därför valde att inte använda dessa bilder alls av detta skäl utan istället hade valt Bild 10 

Kanelbullen. Vid intervjun uppgavs det att man ansåg det som problematiskt att ta egna 

bilder främst kopplat till upphovsrättsliga hinder men också för att man inte såg sig som 

professionella nog för att ta tillräckligt bra foton och därför avstod från detta. Vi kan i 

och med dessa uppgifter knyta an till Newells studie som tar upp samma 

problemområden eller hinder vid bildanvändning på bibliotek. Hur lagar runt 

bildanvändning i samband med webbplatser kopplade till bibliotek ser ut och hur stora 

hinder dessa medför vet vi inte men samtidigt uppger man under intervjun att man vid 

något tillfälle har använt sig av en inhyrd fotograf som har tagit fotografier på det egna 

biblioteket.  

En sak som också framkom var bristen på bilder av personalen. Ett exempel på detta är 

Bild 5 Sagostund som ska representera sagostund på biblioteket. I bilden ser man 

gestaltningen av en familj med en mamma och två små barn som sitter tätt ihop och 

läser. Bilden visar inte den sortens sagostunder som rubriken påvisar att det handlar om, 

med vad vi tror är en bibliotekarie som läser för en grupp barn, utan istället personifierar 

man, i och med bildvalet, aktiviteten i sig till dels en kvinna/mamma och dels till något 

intimt som sker inom en familjekonstellation. Eftersom mycket av den interaktion som 

sker mellan användarna och personalen numera sker genom webbplatsen där man kan 

sköta omlån, reservationer, hitta information och så vidare, blir bilderna en stor del av 

det bemötande man tidigare skötte ansikte mot ansikte över en disk. Newell nämner 

begreppet ”warmth messages” vilket vi författarna tolkar som ”intryck av varmt 

bemötande” eller ett mer personligt bemötande. Av bilderna att döma existerar inte 

denna interaktion på webben överhuvudtaget eftersom vi inte fann en enda bild på 

personalen på de sidor som vänder sig till barn och unga. Detta är också något som 

knyter an till Newells forskning i den mening att det även här tyder på en oförståelse 

och en brist på kunskap i hur man som bibliotek kommunicerar visuellt med sina 

användare och hur man presenterar biblioteket gentemot användarna. Positivt är ändå att 

biblioteket tycks arbeta med bilder på ett demokratiskt vis där många i personalen själva 

får bestämma vilka bilder de vill ha till respektive avdelning och ansvarsområde. Detta 

medför dock att de inte arbetar utifrån en helhetssyn samt att de är beroende av de bilder 
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som finns att tillgå på den bildbank som biblioteket prenumererar på vilket i sin tur 

medför att urvalet blir relativt begränsat. Vilka bilder som finns att tillgå på den 

amerikanska bildbank som biblioteket nyttjar tror vi bidrar mycket till hur biblioteket 

presenterar sig själv och sina aktiviteter. Vilka budskap man sänder ut i form av normer 

och värderingar baseras på vilka bilder som finna att tillgå för personalen. Vi har inte 

granskat bildbanken ifråga men tror att det finns en skillnad i hur människor framställs 

på bild i USA respektive Sverige. Man måste då även ställa frågan om vilka normer, 

värderingar och ideal som råder i USA respektive Sverige och om dessa är tillräckligt 

förenliga med varandra? Är de alltför främmande vad gäller kultur och uttryck är risken 

att användarna inte kan identifiera sig med de miljöer som visas eller de personer som 

visas. Har man samma genusmedvetenhet i USA som i Sverige? Dessa frågor är inget vi 

har undersökt i vår studie men att granska källan varifrån urvalen av bilder görs och att 

ställa sig dessa frågor tycks vara något att rekommendera de bibliotek som använder sig 

av bildbanker. Vår egen uppfattning om hur de arbetar med bilder är att Halmstads 

bibliotek framförallt använder sig påfallande mycket av bilder i allmänhet men att man 

inte till fullo verkar medvetna om de visuella meddelanden och hur de kommunicerar 

med användarna. Vi fann i vår granskning av webbsidan att de allra flesta bilder 

föreställer människor i någon form. Vi hittade bara en bild (Bild 10) riktad till barn och 

unga som inte innehöll en eller flera personer och det var bilden på Kanelbullen. 

Kontrasten mellan den och de övriga bilderna blir skarp om man ser till webbsidan i 

stort. Om detta beror på att det råder någon sorts institutionell kultur på biblioteket 

ifråga eller riktlinjer för vilka sorts bilder man bör välja kan vi tyvärr inte svara på 

baserat på det underlag vi har i form av en intervju men en tanke är det kanske blir 

något underförstått, en slags norm i de urval man gör. Detta bekräftar då de resultat som 

Newell fick i sin studie av vad som avgjorde vilket budskap respektive bibliotek sände 

ut genom de bilder man använde. Vikten av att ha en gemensam utbildning inom 

personalen innan man påbörjar ett projektarbete är något som Bromseth & Darj betonar 

och är något som även vi kan se ett behov av vad gäller Halmstads bibliotek. Att 

tillsammans kunna definiera begrepp som genus, jämnställdhet och även förståelse för 

maktförhållanden kan, enligt författarna, vara avgörande för hur lyckat ett projektarbete 

rörande genus- och normkritik kan bli. 

 7.2 Hur kan man tolka dessa bilder utifrån ett genusperspektiv? 

I analysen framkom det att även om man använder sig av bilder föreställande både tjejer 

och killar så kan man trots detta se vissa skillnader i hur de framställs. Vi fann att på de 

bilder där killar/män fanns med utstrålar de mer aktivitet överlag gällande exempelvis 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och placering i bilden. På Bild 9 Språkväskor som 

visserligen är en glad och naturlig bild kan man se att pojken befinner sig framför 

flickan på bild. Han rör sig med självsäkerhet och fart. Flickan i bakgrunden ger ett mer 

försiktigt intryck och är delvis skymd av pojken. På Bild 2 Den läsande Killen ser vi en 

kille som sitter och läser en bok vilket i och för sig är positivt utifrån ett 

genusperspektiv eftersom det bryter mot stereotypen om den icke-läsande 

mannen/pojken. Däremot kan vi här se en skillnad i hur han framställs kontra den 

Drömmande flickan (Bild1). Killen har ett helt annat kroppsspråk än tjejen. Han sitter, 

till synes avspänd och road och även om bilden ger intryck av att vara konstruerad så är 

han inte i lika hög grad presenterad som en ditplacerad rekvisita, vilket vi får intrycket 

av att tjejen är. Han gör något aktivt genom att läsa medan tjejen ligger och till synes 

drömmer sig bort.  På Bild 3 Ensam på utställning ser vi återigen en tjej, dock i en mer 

autentisk form än Den drömmande flickan, men likväl passiv och relativt frånvarande i 
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sitt ansiktsuttryck och hon förknippas här med konstutställning och kultur, helt inom 

ramen för det som enligt oss anses som feminint.  På Bild 4 Läshuvudet, ser eller anar vi 

en kille till hälften dold bakom en bok. Även om man inte ser hela hans ansikte får vi 

ändå en känsla av att han är aktiv. Hans uttryck vittnar om att han är/ger sken av att vara 

berörd av det han läser. På Bild 7 Mor och dotter finner vi en bild föreställande mor och 

dotter med ansiktena tätt ihop. Bilden tror vi är tänkt att representera föräldraskapet i 

och med att den informerar om bibliotekets föräldrahylla. Den representerar även 

samhällets syn på den klassiska arbetsfördelningen mellan könen som Hirdman 

beskriver i sin idé om isärhållandets logik. Mamman som ansvarig för barnens 

uppfostran och hemmet. Detta förstärks ytterligare av den tillhörande texten om vad 

som finns att läsa om på föräldrahyllan. Böcker om förlossning, graviditet och hur man 

syr barnkläder m.m. Vilket alla är ämnen och ”redskap” kopplade till det kvinnliga. 

Texten är därmed inte inkluderande eller tyder på vad Von Wright beskriver som 

genusmedvetenhet. Snarare är både texten och bilden exkluderande genom att de så 

tydligt använder sig av kvinnliga normer och attribut. Hade man istället valt att gestalta 

en förälder genom att visa en bild på en man med samma tillhörande text hade man som 

betraktare antagligen reagerat på något sätt, eftersom detta hade varit ett brott mot 

genuskontraktet och genussystemet i stort. Detta kan vara något av en avvägningsfråga, 

eftersom biblioteket kan ställa sig frågan om vad man prioriterar vad gäller hur man 

vänder sig till sina användare. Vad finns det att vinna på att visa upp en man istället för 

en kvinna? Stöter man bort en annan användargrupp i och med detta? Ska biblioteket 

vända sig till sina faktiska användare eller till presumtiva ickeanvändare som man vill 

locka dit? Von Wright skriver ju också om genuskänslighet och vikten av att ta hänsyn 

till genusfrågan där det har betydelse men även att bortse ifrån det i de fall där det inte 

spelar någon roll. Det viktigaste kan tyckas vara att kritiskt granska de bilder som väljs 

ut och i vilken kontext de kommer att förekomma i.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att ur ett genus- och normkritiskt perspektiv finner 

vi ett flertal exempel där normer och stereotyper bibehålls. Kanske hade man inte 

reagerat över dessa bilder överhuvudtaget om man inte hade intagit detta perspektiv 

eftersom bilderna i sig inte är normbrytande utan följer de regler för vad som anses som 

”normalt”.   

7.3 Vilka budskap förmedlar biblioteket till användargruppen barn 
och unga genom dessa bilder? 

Genom de bilder vi har tagit del av i stort och de bilder vi har granskat i vår analys kan 

man skönja bilden av ett bibliotek som satsar mycket på barn och ungdomar om man ser 

till mängden av hur mycket aktiviteter och arrangemang som finns. Men frågan är om 

man genom sina bildval och de budskap man sänder ut till användarna får fram detta?  

På de bilder vi har analyserat kan man se ett tydligt vuxenperspektiv i de flesta av 

bilderna. Ett talande exempel är bilden av den drömmande flickan på Bild 1. Hela 

hennes uttryck i form av frisyr, kläder och placering signalerar att hon är sedd ur ett 

vuxet perspektiv på hur en flicka ser ut. Genom detta visar bilden upp det glapp mellan 

barn- och vuxenvärlden som både Rönnberg och Sparrman skriver om, alltså att de 

vuxna som den normgivande starkare parten formulerar föreställningar om barn och 

barndom och tillskriver barn vissa specifika egenskaper. I flickans fall föreställningen 

om det oskyldiga och drömmande barnet. Under intervjun framkom det att bilder på 

barn var särskilt efterfrågat när det gällde att presentera aktiviteter riktade mot 

målgruppen i sig. I undersökningen från Statens medieråd framkom det att något av det 
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värsta regelbrottet vad gäller ungdomars uppfattning och normer för hur man ska 

uppträda på bild var att verka yngre än vad man egentligen är. Detta tyder på att Bild 1 

inte är identifikationsbar och därmed inte inkluderande vad gäller barn och ungdomar i 

den ålderskategorin som bilden vänder sig till. Björkvall nämner vikten av att som 

fotograf förankra bilden i sin tid, alltså att förstå hur de kan tolkas av sin samtid. Kanske 

man kan diskutera huruvida bilderna som föreställer barn och unga fullt ut speglar hur 

denna grupp vill bli/bör bli representerade idag? Likt Eriksson & Göthlund menar när 

de säger att: ”det är i mellanrummet mellan att representera och presentera som det 

skapas ett utrymme för kulturella och ideologiska inskriptioner”, finns det här ett 

utrymme för biblioteket att visa upp alternativa, kanske genus- och normbrytande bilder 

på barn och unga. Att istället för att vidmakthålla stereotypa gestaltningar av killar och 

tjejer låta användargruppen representeras av något avvikande som därigenom kan bli 

något ”normalt”. 

Man kan också i analysen se att tjejerna på Bild 8 till exempel framstår som mycket mer 

autentiska i sitt uttryck vilket kan göra det lättare för den användargrupp som bilden 

riktar sig till att identifiera sig med. Detta kan ha sin grund i bildens ursprung. Om den 

är hämtad från en bildbank, vilket är fallet vad gäller Bild 1,eller om den är tagen på 

plats i biblioteket av en fotograf i syfte att presentera en viss aktivitet. Man kan också se 

att i många av de bilder vars syfte är att presentera gruppaktiviteter används ett ensamt 

barn/ungdom. Exempel är Bild 1 och Bild 2. På Bild 1 Den drömmande flickan är det en 

skrivargrupp, på Bild 2 Läsande kille handlar det om en läsgrupp. Personerna på dessa 

bilder är till synes både passiva och inåtvända och utstrålar ingen form av social 

aktivitet i det de gör. Björkvall menar att när man arbetar med bilder måste man ställa 

sig frågor om vad bilden förmedlar och vilket budskap den för fram. 

Sammanfattningsvis kan man säga att användargruppen barn och unga överlag många 

gånger gestaltas som passiva, i många fall ensamma, icke normbrytande och sedda 

utifrån ett vuxenperspektiv. Detta står i skarp kontrast till det intryck vi personligen fick 

vid vårt besök på biblioteket i Halmstad i anslutning till intervjun. Vi uppfattade 

biblioteket som någon sorts utopi vad gäller biblioteksmiljö. Både rent utseendemässigt 

men även vad gäller spridning av olika användargrupper. Vi såg mycket aktivitet och en 

hög grad av användning av bibliotekets utbud och mötesplatser. Man kan även säga att 

det verkar finnas ett glapp i den visuella kommunikationen till användarna. Biblioteket 

på webben representerar inte det fysiska biblioteket och, i vårt tycke, gör det inte 

rättvisa.  

8. Slutsatser 

De slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning gällande hur Halmstads bibliotek 

arbetar med webbaserade bilder samt vilka budskap biblioteket genom dessa förmedlar 

är att man genom resultatet av undersökningen kan se att biblioteket är i initieringsfasen 

av sitt genusprojekt. Resultaten samt tidigare forskning visar på ett behov av en 

gemensam utbildning i ämnen som normkritik och genus inför riktade projekt rörande  

dessa ämnen och även vikten av en större medvetenhet om hur de bilder man väljer 

visuellt kommunicerar med användarna på webben och vilka budskap dessa ger vad 

gäller det fysiska biblioteket. Vi kan också dra slutsatsen att de bilder som riktar sig till/ 

eller som föreställer barn och unga kan tolkas som icke norm- eller genusbrytande och 

är snarare förstärkande vad gäller stereotyper och till synes sedda ur ett 

vuxenperspektiv. Vi kan också dra en slutsats om att bilderna i många fall inte 
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representerar den aktivitet som de är tänkta att presentera. Vi kan även identifiera ett 

behov av mer forskning i ämnet bildanvändning på bibliotek. 

9. Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Ämnet bildanalys i bibliotekssammanhang är som nämnt ett outforskat ämne och 

biblioteksvärlden skulle behöva relevant utbildning och utökad forskning i bildhantering 

då detta inte är något självklart vilket vi sett i vår studie.  En intressant, tämligen 

outforskad grupp när det kommer till bildanalys på bibliotek, är personer med olika 

funktionshinder. Om det finns hjälpmedel och att det är handikappsanpassat beskrivs i 

regel i text på webbsidor men skildras de alls i bild? Och hur ska man tänka i dessa 

sammanhang? En undersökning av hur användarna uppfattar de bilder som förmedlas 

genom bibliotekens webbsidor? Hur påverkas de budskap som förmedlas till 

användarna genom valet av bildbank?  Hur val av bildbanker påverkar de budskap som 

förmedlas till användarna? Skillnader vad gäller skildringar av kön, etnicitet med mera 

mellan exempelvis Sverige och USA? Avslutningsvis vill vi lyfta fram ämnet bildanalys 

som ytterst relevant för framtida forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen.  
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Bilaga 1. Intervjumall 

 

Arbetsuppgifter? 

Hur länge har ni arbetat med webbdesign? 

Vad är det roligaste med jobbet? 

Vad är det jobbigaste? 

Här ni gått en särskild utbildning i webbdesign? 

I så fall, kan ni beskriva litegrann vad den gick ut på? 

Om inte, finns något ni tycker ni behöver fortbildning om? 

Vem bistår med de bilder som ingår i bildbanken? 

Har ni själva möjlighet att ta bilder själva och lägga ut?  

I så fall - Hur planerar ni/du innan ni väljer en bild till en viss aktivitet? 

Berätta lite hur arbetet ser ut? 

  Om inte, vad finns det för hinder
? 

Kartläggningen ”Fri tid på lika villkor” - har den påverkat er på något sätt? Hur i så fall? 

Har ni själva några tankar på hur barn och unga presenteras på webbsidan? 

Hur ser det ut för övrigt vid de olika aktiviteterna, t.ex. bokklubb, skrivarklubb m.m.? 

Vilka grupper kommer? (ålder, kön, etnisk bakgrund, stadsdelar) 

Vad tycker ni är den största utmaningen med att använda bildmaterial? 

Finns det något ni vill ändra eller tillägga? 

Tack för hjälpen! 
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Arbetsfördelning 

I början av arbetet valde vi att dela upp litteratursökning av Tidigare forskning. Jessica 

koncentrerade sig på bildanalys och Anna på genus. Vi har genomfört intervjun 

tillsammans och Jessica transkriberade denna. Genom hela arbetsprocessen har vi delat 

på skrivandet och diskuterat allt tillsammans.  


