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Abstract  
The foremost aim of this study is clarifying how university libraries in Sweden include 

visual materials in their work. Moreover, this bachelor thesis examines what kind of sup-

port employees of university libraries provide to search for, use and evaluate visual ma-

terials in their pedagogics. The theoretical framework for the thesis is based on Hattwig, 

Bussert, Medaille och Burgess (2013) Visual Literacy Standards model, that explains 

seven skill areas that librarians can apply in their work with visual materials. In this study, 

the model was used to identify and analyze how the informants worked with visual ma-

terials. For the collection of data, a qualitative method was used. Seven librarians from 

three different libraries were elected for the interviews. The result showed that the most 

important part of visual materials for university libraries was related to copyright. Many 

of the informants emphasized that there is a difference in the expression of text versus 

images. None of the informants had any kind of special training about visual materials, 

but they offered material on copyright on their webpage. Most informants suggested that 

the college libraries responsibility for visual materials was to meet the students where 

they requested support. Many of the informants said that they did not know if they had 

sufficient expertise about visual materials to contribute with something to their students. 

All informants agreed that students today have a greater habit of searching and using 

images but that they lack knowledge about the use of visual materials in academic work. 
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1 Inledning och bakgrund  
Inspirationen till den här studien har hämtats från en tidigare uppgift jag gjort under min 

Biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning. Det var en forskningsöversikt över 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som på olika sätt diskuterade Visual 

Literacy. Hattwig, Bussert, Medaille och Burgess (2013) hävdar att Visual Literacy inom 

biblioteksfältet blir förstått på samma vis som begreppet informationskompetens, det vill 

säga att fokus ligger på hur bilder hittas och hur de kan användas. Utifrån studierna blev 

det påtagligt att studenter i dag framförallt vid college i Amerika saknade tillräckliga 

kunskaper om området (Beudoins, 2016; Hattwig m fl., 2013; Nelson 2004, & Schoen 

2015). Utifrån forskningsöversikten ställde jag mig inför den här studien frågan; hur ser 

bibliotekarier vid svenska universitet- och högskolebibliotek på frågor som berör Visual 

Literacy vid högskolebibliotek?  

 

Den här studien är således inriktad på högskolebibliotek. I bibliotekslagen 12 § 

(2013:801) står det följande; ”Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla uni-

versitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska 

svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forsk-

ning vid universitetet eller högskolan.” Utifrån lagen blir det påtagligt att högskolebiblio-

tek ska fungera som en hjälpande hand för studenter under deras studier. Högskolebiblio-

tekets uppgift är att studenten ska kunna hitta kurslitteratur eller annan litteratur som hen 

kan tänkas behöva under sina studier.  

 

Schoen (2015) hävdar att dagens digitala värld gjort att samhället blivit visuellt, eftersom 

vi ständigt omges av visuellt material. Hon menar att det bidrar till att det blir naturligare 

att tillämpa visuellt material i akademiska sammanhang. Vederbörande menar dock att 

visuellt material inte prioriteras, eftersom det inom den akademiska världen är viktigare 

att förstå textbaserat material. Schoen anser att det krävs att studenten förstår hur använd-

ning av visuellt material fungerar vad gäller sökning, användning och värdering för att 

kunna tillämpa det i sina akademiska sammanhang. Hon menar att det kan få allvarliga 

konsekvenser om studenten delar visuellt material felaktigt i akademiska sammanhang. 

Därför påvisar Schoen att det krävs att studenten får information om visuellt material, så 

att studenten får en förståelse för hur det kan tillämpas i studierna.  
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Rivano Eckerdal och Sundin (2014) menar att få information om vad man kan göra och 

inte göra med visuellt material kan tyckas vara ett ansvar som bör ligga hos bibliotekari-

erna vid högskolebiblioteken. De menar att det ligger på bibliotekens ansvar att stötta 

studenter i informationssökning, källors trovärdighet samt hur information växer fram på 

internet. De påstår att ansvaret bör inkludera visuellt material eftersom anställda vid 

bibliotek ska anpassa informationen efter den värld som användaren lever. Schoen (2015) 

hävdar att eftersom att vi lever i en visuell värld borde det vara naturligt att även visuellt 

material inkluderas i bibliotekariens sysslor. Enligt min erfarenhet från den biblioteks- 

och informationsvetenskapliga utbildningen nämns dock aldrig visuellt material, därför 

kan det ifrågasättas om bibliotekarien besitter rätt kompetens.  

 

Den här studien riktar sig mot hur högskolebibliotekarier ger stöd och information om 

visuellt material till sina studenter. Intervjupersonerna för den här studien är anställda vid 

universitet- och högskolebibliotek. Intervjupersonerna anser sig ha ansvar över frågor 

som berör stöttning vad gäller sökning, användning och värdering av visuellt material. 

De beskriver vilket stöd de erbjuder sina studenter kring hantering av visuellt material. 

Samt vilka färdigheter de anser att studenterna har att söka efter, använda och värdera 

visuellt material. De beskriver även hur de bedömer/uppfattar sin egen kompetens och 

kunskap om frågor som handlar om sökning, användning och värdering av visuellt 

material. 

 

1.1 Syfte  

Det tycks aldrig ha gjorts en studie om hur högskolebibliotek inkluderar visuellt material 

i deras praktiska verksamhet i Sverige. Syftet med denna studie är därför ett första steg 

att klargöra hur sökning, användning och värdering av visuellt material aktualiseras i det 

pedagogiska arbetet på universitet- och högskolebibliotek. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

• Vilket stöd erbjuder universitet- och högskolebibliotek sina studenter kring hantering 

av visuellt material? 

• Vilka färdigheter anser anställda vid högskolebibliotek att studenterna har att söka 

efter, använda och värdera visuellt material?  

• Hur bedömer/uppfattar anställda vid högskolebibliotek sin egen kompetens och kun-

skap om frågor som handlar om sökning, användning och värdering av visuellt 

material? 
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1.2 Avgränsningar  

Studien avgränsade sig till anställda vid universitet- och högskolebibliotek som sa sig 

vara ansvariga för sökning, värdering och användning av visuellt material vid respektive 

bibliotek. Avgränsningen gjordes främst på grund av att flera studier behandlar Ameri-

kanska collegebiblioteks behov av inkludering av visuellt material området (Beudoins, 

2016; Hattwig m fl, 2013; Nelson 2004, & Schoen, 2015). En överblick av hur svenska 

universitet- och högskolebibliotek inkluderar visuella material i deras pedagogiska arbete 

tycks dock saknas. På grund av bristen på svenska studier av ämnet såg författaren att det 

fanns ett behov för studien i det svenska forskningsfältet. Studien berör enbart anställdas 

erfarenheter och tankar. Studien innehåller även informanternas motiveringar till studen-

ternas färdigheter vad gäller visuellt material och hur de bedömde/uppfattade sin egen 

kompetens och kunskap om frågor som handlar om sökning, användning och värdering 

av visuellt material. Valet påverkar studiens resultat då studien inte kan diskutera studen-

ters erfarenheter, eftersom inga studenter intervjuats. Studien kan enbart diskutera infor-

manternas uppfattningar om studenters erfarenheter.  

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 Tidigare forskning behandlar tidigare forskning med relevans för studien. Under 

kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för studien. I Kapitel 4 Metod, redogörs för de metodöverväganden som ligger 

bakom denna studies utformning och genomförande. I kapitel 5 Resultat beskrivs resul-

tateten av intervjuerna. Resultatredovisningen anpassades utifrån studiens frågeställ-

ningar och de svar som framkom under intervjuerna, vilket resulterade i rubrikerna 5.1 

Vad är visuellt material, 5.2 Vad ska bibliotekarien göra och 5.3 Studentens kompetens 

och kunskapsbehov. I kapitel 6 analys, analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp 

av studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 7 Diskussion och slutsatser består av stu-

diens slutsatser samt en diskussion av resultatet för studien. För att säkerställa att studiens 

frågeställningar blev besvarade kategoriserades kapitlet utifrån studiens tre frågeställ-

ningar. Kapitlet har även en fjärde rubrik, 7.4 Studiens begränsningar och möjligheter 

som innehåller studiens avlutande reflektioner, där studien får metodkritik samt att förslag 

för vidare forskning framkommer. Slutligen i kapitel 8 Sammanfattning görs en samman-

fattning av studien.  
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2 Tidigare forskning 
Nedan kommer en kartläggning av forskningsfältet medie- och informationskunnighet 

sett till Visual Literacy baserat på de urval av artiklar som gjorts för studien. När Limberg, 

Sundin och Talja (2012) talar om informationssökning på bibliotek talar de om Informat-

ion Literacy, eller informationskompetens som det översätts till svenska. Det handlar om 

att man närmar sig informationen med syfte att lära sig om sökningen. De menar att inom 

biblioteksfältet handlar det om att undervisa användare om informationssökning och få 

dem att få en förståelse för hur dem ska agera när de söker efter information. Rivano 

Eckerdal och Sundin (2014) menar att Literacy är ett välanvänt begrepp inom den biblio-

tek- och informationsvetenskapliga forskningen. De förklarar att Literacy är ett engelskt 

begrepp som även används inom svenskan. Det handlar om att utveckla en förståelse, för 

hur läsaren utvecklar förståelse av en text. De förklarar att det handlar inte om en enkel 

avkodning av alfabetet, utan om en djupare förståelse kopplat till läsarens samtid, som en 

kombination av hur information och kultur möts. Enligt Eckerdal och Sundin finns ingen 

bra översättning av Literacy till svenska. De menar att begreppet inkluderar dels kompe-

tens, vilket innebär att man utvecklar ett slags praktiskt kunskap. Literacy inkluderar 

också att läsaren har en utvecklad kunskap och förståelse om texten. De påstår att i takt 

med att nya eller förändrade kunskaper och förmågor blivit aktuella och setts som vikti-

gare har flera grenar av Literacyn utvecklats. Förgreningarna har olika ursprung och ak-

tualiserar olika frågor, men de flesta belyser frågor som berör MIK.  

 

2.1 Medie- och informationskunnighet 

Rivano Eckerdal och Sundin (2014) beskriver att biblioteken är en viktig del i det demo-

kratiska samhället. Biblioteken ska ge fri tillgång till tillgång information, kunskap och 

kultur. De menar att människan i dagens samhälle är informationssökande, och att mass-

media idag är digitalt och tillgängligt för alla. De påtalar att massmedia formar vår för-

ståelse av omvärlden. I och med att allt ständigt finns tillgängligt är det viktigt att kunna 

filtrera informationen. Genom medie- och informationskunnighet, även kallat MIK som 

handlar om informationssökning, källors trovärdighet, hur information växer fram på nä-

tet kan man lära sig att filtrera informationen. Detta anser de är något som bibliotekarier 

bör undervisa i, bland annat på högskolebibliotek. 

 

Johansson (2012) hävdar att forskning som rör visualisering är högst aktuell inom biblio-

tek- och informationsvetenskapen. Hon anser att det beror på dagens digitala samhälle. 
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Hon menar att den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen bör inrikta sig 

på visuellt material, på grund av att det är en utveckling som sker i samhället. Johansson 

ser det som den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningens ansvar att ifrå-

gasätta hur verksamheten arbetar. Hon konstaterar att forskningsområdet har en brist på 

empiriska studier. 

 

2.2 Visual Literacy – benämning inom bibliotek- och informationsve-
tenskapen 

Eftersom att Visual Literacy är ett relativt nytt begrepp och område inom bibliotek- och 

informationsvetenskapen så tolkas/inkluderas olika angelägenheter i begreppet i den 

forskning som studien studerat. Därför följer nedan en förklaring av hur man kan beskriva 

området utifrån den tidigare forskning som framgår i studien. 

 

Hattwig m fl. (2013) hävdar att Visual Literacy blir förstått på samma vis som det ofta 

förekommande begreppet informationskompetens inom bibliotek- och informationsve-

tenskapen. Fokus ligger således på hur bilder kan hittas och hur de kan användas. Beaudo-

ins (2016) däremot menar att Visual Literacy även i en bibliotekskontext handlar om att 

analysera, identifiera och kunna beskriva visuellt material. Det vill säga att man genom 

språket ska kunna kommunicera innehållet i visuellt material. Enligt Nelson (2004) hand-

lar Visual Literacy om att individen ska utveckla en förståelse för kritiskt tänkande som 

hen alltid ska använda sig av när hen ser eller ska producera visuellt material. Nelson 

menar att individen aldrig kan vara färdiglärd utan att individen alltid måste analysera 

visuellt innehåll, som han menar att man lär sig genom erfarenhet. 

 

Schoen (2015) menar att dagens collegestudenter enbart levt i en värld där internet finns. 

På grund av detta menar hon att studenter visar oförsiktighet gällande delning av bilder. 

Hon påvisar att studenter inte förstår de upphovsrättsliga regler som finns angående visu-

ellt material. Vederbörande anser att studenter har större vana av användning av visuella 

material, men att det inte betyder att de vet hur användingen bör ske. Johansson (2012) 

är inne på samma spår och menar att ovanan att tala om visuellt material har gjort att de 

flesta ser på visuellt material med okritiska ögon. Detta sker på ett helt annat vis än när 

studenter läser en text, då man är van att hela tiden kritiskt granska innehållet och därför 

görs det av vana. När det gäller visuellt material så menar Johansson att människan ser 

det som svar och sanningar utan att analysera dess innehåll. Enligt Hattwig m fl. (2013) 
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så hävdar de att studenter vid högre utbildningar inte lever upp till fakultetens förvänt-

ningar som finns vad det gäller Visual Literacy. Studenter visar mindre skicklighet när de 

analyserar, tolkar och granskar visuellt material än textbaserat material. 

 

Beaudoin (2016) klarlägger att historiskt har bibliotek varit textbaserade institutioner. När 

visuella material väl förekommit på biblioteken har personalen haft svårigheter att ansluta 

det visuella materialet med text. Hon menar dock att den textbaserade synen har börjat 

skifta inom den bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningen. Hon anser att skif-

tet skett på grund av den digitala utvecklingen, då internet nu finns tillgängligt där visuellt 

material tar stor plats. På biblioteken handlar det om att utveckla Visual Literacy. Det 

som Beaudoin inkluderar i Visual Literacy är att det är bibliotekens uppgift att ge ut in-

struktioner om att söka, utvärdera och använda bilder. Hon menar att användare ska kunna 

göra en typ av bildanalys med hjälp av bibliotekarien. I analysen påvisar Beaudoin enbart 

hur man använder visuellt material som informationskällor. Hon menar således att bibli-

otekarien i det digitala samhället fått en ny roll där bibliotekarien ska ge ut instruktioner 

om sökning, utvärdering och användning av bilder. Vederbörande poängterar dock att det 

inte är bibliotekariens uppgift att tolka bilder. 

 

Begreppet som förekommer inom forskningen för området hur man kan söka efter, an-

vända och värdera visuellt material inom bibliotek- och informationsvetenskap är Visual 

Literacy. Utifrån de valda studierna går det att förstå att Visual Literacy är ett mångtydigt 

begrepp (Beudoins, 2016; Eckerdal & Sundin, 2014; Hattwig m fl., 2013; Nelson 2004, 

& Schoen, 2015). 

 

Den tidigare forskning som finns om visuellt material som blev synlig i kapitlet, behand-

lar till stor del visuellt material på högskolebiblioteket. I forskningen blev det synligt att 

visuellt material är ett område som behöver lyftas fram och diskuteras inom bibliotek- 

och informationsvetenskapen. Den tidigare forskningen om visuellt material på högsko-

lebibliotek är dock till stor del inte svensk området (Beudoins, 2016; Eckerdal & Sundin, 

2014; Hattwig m fl., 2013; Nelson 2004, & Schoen, 2015). Det är av relevans för den 

svenska forskningen att titta på hur det ser på svenska högskolebibliotek, därför kommer 

studien att studera det. Fokus i studien ligger på anställda vid universitet- och högskole-

bibliotek på grund av att det är de som formar biblioteket utifrån det behov som de tror 

att deras användare har.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens analys har skett med hjälp av studiens teoretiska ramverk som fungerar som ett 

filter i relation till det som framkom av informanternas pedagogiska arbete. Hur studiens 

ramverk utformades för att passa studien kommer att beskrivas vidare i kapitlet: Studiens 

teoretiska ramverk utformandes av en modell som skapats av organisationen för ameri-

kanska college bibliotek, ACRL. Hattwig, Bussert, Medaille och Burgess (2011) är skap-

arna av modellen som kallas Visual Literacy Standards, i modellen framgår hur Visual 

Literacy kan användas i praktiken på collegebibliotek på sju olika vis. I artikeln Visual 

Literacy Standards in Higher Education: New Opportunities for Libraries and Student 

Learning (2013) förklarar de djupare hur modellens sju färdigheter kan användas i prak-

tiken. Nedan visas en modell som bygger på artiklarna, översättningarna är mina egna: 

 

Figur 1. Modell över Visual Literacy Standards. 

 

De sju färdigheterna som beskrivs i modellen är framtagna för att ge bibliotekarier råd i 

deras praktiska arbete. I denna studie kommer Visual Literacy Standards att användas för 

att identifiera och synliggöra vilka färdigheter som framträder i intervjupersonernas svar. 

I den tidigare forskningen blev det tydligt att det finns olika sätt att förstå hur Visual 

Literacy identifieras inom bibliotek- och informationsvetenskapen. För att förstå Visual 

Literacy Standars modellen och dess färdigheter är det viktigt att förstå hur grundarna 

Hattwig, Bussert, Medaille och Burgess identifierar Visual Literacy. Hattwig m fl. (2013) 

uppfattning av Visual Literacy på biblioteksfältet är anslutet till informationskompetens, 

det vill säga hur bilder kan hittas och hur de kan användas. Nedan kommer de sju färdig-

heter som beskrivs i Hattwig m fl. (ibid.) Visual Literacy Standars modell att beskrivas: 
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3.1 Definiera behovet av bilder 

Enligt Hattwig m fl. (2013) så har högskolebiblioteken i uppgift att introducera inform-

ationssökningsprocessens olika resurstyper och källor. I färdigheten definiera behovet av 

bilder vill de uppmuntra elever att integrera text och bild, då dem anser att nya akade-

miska möjligheter kan upptäckas. De menar att studenter utvecklar den här färdigheten 

med hjälp av högskolebibliotekarier som handleder dem i uppsatsstudier. Bibliotekarien 

kan introducera visuellt material för studenternas genom deras forskningsfråga för att öka 

möjlighetspotentialen för studien. De påstår att genom att studenterna får förståelse för 

hur text och bild kan integreras i sökprocessen får de en högre kritisk förståelse för visu-

ellt material. Målsättningen för Hattwig m fl. är följaktligen att högskolebibliotekarien 

aktivt ska arbeta med att ge studenter förståelse av hur nya möjligheter kan upptäckas om 

de inkluderar visuellt material i sökprocessen. I färdigheten vill dem alltså uppmuntra 

studenter till att arbeta mer visuellt under studierna.  

 

3.2 Hitta bilder  

I färdigheten hitta bilder behandlar enligt Hattwig m fl. (2013) de aspekter som studenter 

behöver för att kunna hitta visuellt material de kan ha användning för i akademiska pro-

jekt. De menar att sökstrategier som används för textmaterial är ofta ineffektiva för hämt-

ning av visuellt material. Visuellt material är svårare att hitta i databaser eftersom det ofta 

är inkluderat i annat textmaterial. Enligt Hattwig m fl. måste studenterna ha förståelse för 

hur de vill använda visuellt material, för att sedan förmå att hitta den lämpligaste källan. 

Studenterna behöver således förstå användning och värdering av det visuella materialet 

för att behärska de sökord som krävs för att hitta textmaterial som är länkat med det som 

de visuella material de söker. De förklarar att det finns helt visuella sökmotorer som stu-

denterna behöver ha förståelse kring. I färdigheten lyfter de fram att högskolebiblioteka-

rier bör uppmuntra studenter att lära sig att söka efter visuellt material tidigt i deras stu-

dier. De poängterar att många högskolebibliotek i Amerika har löst de sökrelaterade pro-

blemen genom att utveckla tjänster på respektive biblioteks hemsida. Färdigheten syftar 

till att bibliotekarien alltid ska finnas tillgänglig i all typ av sökningsstöttning.  

 

 

3.3 Analysera och tolka bilder 

En viktig del i urvalsprocessen vid användning av visuellt material i akademiska sam-

manhang är enligt Hattwig m fl. (2013) tolkning och analys. De menar att för att använda 
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visuellt material i akademiska sammanhang så krävs noggrann eftertanke om varför det 

visuella materialet tillför något. I färdigheten analysera och tolka bilder menar de att 

högskolebibliotekarien kan stötta studenter vid analys och tolkning av visuellt material 

genom tidigare erfarenhet. De förklarar att bibliotekarien har vana att kunna se samman-

hang och att tolka vilka material som är applicerbara i olika områden. I färdigheten menar 

de således att bibliotekarien snabbt kan avgöra om det visuella innehållet talar för det som 

studenten vill tillföra. I denna färdighet påvisar dem att studenten ska ha möjlighet att 

rådfråga bibliotekarien om de bilder studenten valt är lämpliga. Bibliotekarien har här 

alltså en makt/auktoritär roll där hen kan bestämma vilket visuellt material som är lämp-

ligt för en akademisk studie.  

 

3.4 Utvärdera bilder  

I dagens digitala samhälle måste studenter kunna utvärdera vad de egentligen ser. I fär-

digheten enligt Hattwig m fl. (2013) utvärdera bilder syftar de på att studenter måste 

kunna kritiskt granska det de ser. De anser att studenterna måste ha förståelse för vilka 

verktyg de kan använda för att skriva om visuellt materials tillförlitlighet i akademiska 

sammanhang. När samhället blivit mer visuellt enligt Hattwig m fl. blir det aktuellt att 

även undervisa i hur bilder värderas. De menar att det som bibliotekarierna kan hjälpa 

studenterna med här är frågor som de kan ställa sig för att testa materialets tillförlitlighet. 

 

3.5 Använda bilder effektivt 

I färdigheten enligt Hattwig m fl. (2013) använda bilder effektivt syftar de på att studen-

terna måste ha förståelse och förfogande till det tekniska förutsättningar som det innebär, 

det vill säga till exempel redigering, hantering, lagring och presentation. Här menar de att 

det ingår att studenterna ska kunna kommunicera om det visuella innehållet, det vill säga 

kunna argumentera för varför det valda innehållet är med i deras arbeten. Enligt dem ska 

bibliotekarier hjälpa studenter att hitta visuellt material de kan införliva i deras texter. De 

förklarar att när studenter använder sig av visuellt material i deras studier behöver de 

tekniskt stöd i hur det går till. Här menar de att biblioteket är en bra plats för denna typ 

av stöttning att äga rum, vilket kan ske med direkt hjälp från bibliotekarien. De påvisar 

att ett annat alternativ är att bibliotek tar in personal som besitter större kompetens om 

visuella materials tekniska förutsättningar, men att man nyttjar bibliotekets lokaler. Yt-

terligare ett sätt enligt Hattwig m fl. att underlätta för att utveckla den här färdigheten är 

att biblioteket erbjuder tjänster på sin hemsida, som då agerar som guider i hur olika vi-

suella tjänster fungerar. Exempel på vad dessa visuella guider skulle kunna inkludera är 
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hur studenten infogar en bild på bästa vis i ett Worddokument, eller hur Power Point 

fungerar.  

 

3.6 Skapa visuellt material 

Färdigheten enligt Hattwig m fl. (2013) skapa visuellt material tar upp att en viktig del 

av Visual Literacy är att kunna producera bilder själv. De förklarar att i den akademiska 

världen förväntas studenterna kunna bidra till forskningen. Bidragande till forskningen 

kan således ske med hjälp av egenskapade visuella produktioner, då dessa kräver att stu-

denterna måste visa en djup förståelse av ämnet. Traditionellt sett menar de har högsko-

lebiblioteken varit en plats där studenter kunnat hämta information om produktionspro-

cessen. I färdigheten påtalar de att det nu finns möjligheter för bibliotekarier att hjälpa 

studenterna att producera kunskap själva. Här menar de att det ligger i tiden att högsko-

lebibliotekarien skulle fungera som ett slags multimedia personal, eftersom att multime-

dia är en stor del av högskolor idag. Bibliotekarier fungerar då som det huvudsakliga 

stödet i sökning, användning och värdering av visuellt material. Färdigheten menar att 

bibliotekspersonalen därför även bör handleda studenters egen produktion. Dock poäng-

terar de att bibliotekarien skulle behöva vidareutbildning i mediautlärning i relation till 

bibliotekstjänst för att kunna utföra detta. De anser att bibliotekarien då skulle kunna till-

föra mer tydlighet när studenter till exempel vill skapa en visuell modell till ett akade-

miskt arbete. Bibliotekarien skulle således där med förmå vägleda studenten så att den 

visuella modellen blev så tydlig som möjligt. 

 

3.7 Etisk användning av bilder 

Färdigheten enligt Hattwig m fl. (2013) etisk användning av bilder lägger stor vikt vid de 

etiska, juridiska och sociala aspekter man måste tänka på när man använder visuellt 

material i akademiska sammanhang. Dessa aspekter menar de är något som är viktigt att 

ta hänsyn och vad gäller Visual Literacy finns det unika utmaningar som kräver diskuss-

ion och utredning tillsammans med studenter. De poängterar att i dagens digitala samhälle 

handlar det främst om upphovsrättsfrågor relaterade till visuellt material. Högskolebib-

liotek bär således ett ansvar att lära ut om upphovsrättsliga frågor och licensvillkor.  Fär-

digheten menar att bibliotekarierna bär ett ansvar för att studenterna ska få förståelse och 

vägledning i hur de använder visuellt material på korrekt vis. 
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De färdigheter som beskrivs i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard modell, 

kommer i studien att användas för att analysera intervjumaterialet och synliggöra hur vi-

suellt material aktualiseras i informanternas pedagogiska arbete på universitet- och hög-

skolebibliotek. 
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4 Metod  
I kapitlet beskrivs studiens tillvägagångsätt för att genomföra studien. Under den första 

rubriken 4.1 Val av informanter beskrivs hur tillvägagångssättet för valen av studiens 

informanter skett. De valda informanterna sa sig vara ansvariga för att ge ut information 

om sökning, användning och värdering av visuellt material till studenter på respektive 

bibliotek. Under den andra rubriken 4.2 Intervjusituationen beskrivs vilka val som gjor-

des för att intervjusituationen skulle fungera så bra som möjligt. En av de viktigaste för-

utsättningarna för intervjusituationen beskrivs under 4.2.1 Intervjuguiden som skapades 

för att garantera att författaren höll sig till studiens struktur och höll en röd tråd genom 

intervjuerna. Under 4.4 Etiska överväganden beskrivs de etiska överväganden som för-

fattaren gjorde inför intervjuerna. Under den sista rubriken 4.5 analysmetod beskrivs stu-

diens analysmetod. 

 

4.1 Val av informanter  

Studien grundar sig på sex intervjuer med personer som arbetatar vid universitet- eller 

högskolebibliotek. De valda informanterna har sagt sig vara ansvariga för att ge ut in-

formation om sökning, användning och värdering av visuellt material till studenter på 

respektive bibliotek. Författaren efterfrågade den ansvariga för högskolebibliotekets vi-

suella delar, och blev då hänvisad till respektive informant som tackade ja till att ställa 

upp på intervju.  

Urvalsprocessen gick till på följande sätt; författaren ringde till olika universitet- och hög-

skolebibliotek i Sverige för att hitta informanter som ville delta i studien. Författaren frå-

gade efter någon som kunde intervjuas angående sökning, användning och värdering av 

visuella material. Många högskolebibliotek tackade nej, då de inte ansåg att de hade nå-

gon information att bidra med då de inte hade någon typ av sökning, användning eller 

värdering av visuellt material i deras verksamhet. Studiens krav var att intervjua den an-

svariga om visuellt material vid respektive högskolebibliotek. Alla informanterna hade 

inte utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande men alla var 

anställda vid biblioteket. Totalt deltog sju informanter, detta på grund av att vid ett inter-

vjutillfälle deltog 2 informanter, eftersom de ansåg att det var mer passande om båda 

deltog. 
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4.2 Intervjusituationen   

Intervjupersonerna för studien var utspridda över hela Sverige av den här anledningen 

gjordes intervjuerna via Skype eller telefon. Vid första kontakten med informanterna för-

klarades kort vad studien handlade om för att se om informanterna var villiga att delta. 

Informanterna fick information om att studien skulle handla om hur bibliotekarier vid 

högskolebibliotek stöttar studenter i användning, värdering och sökning av visuellt 

material. Informanterna sökte då definition på vad visuellt material var för någonting. Det 

var då viktigt att inte färga informanternas svar, eftersom ett mål med intervjuerna var att 

informanterna skulle definiera visuellt material på egen hand.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade enligt Kvale och Brinkmann (2014). Det innebär att 

författaren mer för en dialog med informanterna men hela tiden visar sig kunnig på om-

rådet. De menar att under intervjun bör författaren ha en auktoritär roll där det är tydligt 

att det är hen som styr intervjun. Inför intervjun har därför en intervjuguide skapats. In-

tervjuguiden fungerade som en mall som författaren till största del förhöll sig till. I en 

sådan typ av intervju handlar det om att möta upp informanterna i samtalet där de är. 

Intervjuguiden fanns för att se till att alla informanterna kunde få relevanta frågor efter 

studiens övergripande frågeställningar. 

 

Intervjuerna ägde rum via Skype eller via telefon, detta gjorde att informanterna kunde 

välja vilken miljö de ville sitta i. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigaste 

intervjuns första minuter, de menar att intervjun sedan avgörs av hur personlig informan-

ten vågar vara i sina svar. Intervjun inleddes därför med en kartläggning av hur intervjun 

skulle se ut, så informanterna fick både tidsuppfattning och möjlighet att känna sig be-

kväma. Författaren märkte osäkerhet från informanterna vid första mötet då informan-

terna ifrågasatte om de hade tillräckliga kunskaper inom området. I början av intervjun 

försäkrades informanterna att deras kunskaper var tillräckliga. Under intervjuerna lyss-

nade författaren uppmärksamt och ställde passade följdfrågor. 

 

4.2.1 Intervjuguiden 

Intervjuguiden skapades för att främja den halvstrukturerade typen av intervju där det 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör finnas ett tydligt manus som ska kunna fungera 

som stöd under intervjusituationen. Denna typ av manus kan antingen enbart innehålla 

ämnen eller också förslag till frågor. Intervjuguiden (bilaga A) skapades för att garantera 

att författaren höll sig till studiens struktur och höll en röd tråd genom intervjuerna.  
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Intervjuguiden bestod både av ämnen och förslag till frågor. Intervjuguiden utgick ifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens tre frågeställningar bröts ner i tre teman, un-

der varje tema fanns förslag till frågor för att försäkra att de olika informanterna fick 

tillfälle att förklara samma/liknande saker. De tre teman försäkrade också att allt som var 

av relevans för studien kom med under varje intervjusituation. Totalt bestod intervjugui-

den av fyra teman. Den första delen behandlade informanternas bakgrund för att ge en 

inblick i deras yrkeserfarenheter. Denna del av intervjun har sedan valts att inte användas 

i resultatet. Intervjupersonerna fick även i denna del av intervjun svara på vad de ansåg 

att högskolebiblioteken hade för ansvar om visuellt material. Nästa del i intervjuguiden 

var kopplad till studiens första frågeställning, vilket stöd erbjuder universitet- och hög-

skolebibliotek sina studenter kring hantering av visuellt material? Den tredje delen i in-

tervjuguiden var kopplad till studiens andra frågeställning, vilka färdigheter anser an-

ställda vid högskolebibliotek att studenterna har att söka efter, använda och värdera vi-

suellt material? Den sista delen i intervjuguiden var kopplad till studiens tredje fråge-

ställning, hur bedömer/uppfattar anställda vid högskolebibliotek sin egen kompetens och 

kunskap om frågor som handlar om sökning, användning och värdering av visuellt 

material? 

 

4.3 Etiska överväganden 

Vid första kontakten med informanterna förklarades att informanterna kommer att avi-

dentifieras i studien. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det finns sju etiska frågor 

som kan dyka upp vid en intervjusituation: tematisering, planering, intervjusituationen, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Innan intervjun genomfördes tänkte förfat-

taren igenom vad intervjuns syfte skulle vara. Detta gjordes genom att författaren skapade 

intervjuguiden. Innan intervjun genomfördes informerades informanterna om att de skulle 

avidentifieras, men att studien ändå kan få konsekvenser då det kan bli synligt vilket hög-

skolebibliotek det rör sig om. Författaren frågade även om de accepterade att intervjun 

skulle spelas in. Författaren ville göra det enkelt för intervjupersonerna att delta, därför 

fick själv välja om intervjun skulle äga rum på Skype eller via telefon. Författaren var 

från första stund mån om att informanterna skulle känna sig bekväma. Författaren var 

medveten om att informanterna deltar frivilligt och därför kan inte några krav ställas på 

dem. Alla beslut som behövde fattas, fattades innan intervjusituationen så informanterna 

innan intervjun var medvetna om allt som intervjun innebar.  



  
 

15 

 

Efter intervjun transkriberade författaren intervjun så att det motsvarade informanternas 

muntliga uttalanden. Även i detta stadium säkerställdes informanternas konfidentialitet. 

Informanterna har blivit lovade att få det färdiga dokumentet sen för att godkänna det som 

framgår. Författaren måste fundera på hur djupt intervjuobjektens uttalanden kan analys-

eras, och inte göra så att intervjupersonernas uttalanden överanalyseras. Överanalys blir 

ofta felaktig kunskap och inte vad informanterna menade från början.  

 

4.4 Analysmetod eller analysmodell 

I den här studien har materialet analyserats med hjälp Hattwig m fl. (2013) Visual Lite-

racy Standard modells sju färdigheter. Modellen visar på olika vis hur Visual Literacy 

kan inbegripas på college bibliotek. Visual Literacy Standards modellen fungerar i ana-

lysen som ett filter för att identifiera vilka färdigheter som framträder av informanternas 

svar. I analysen kodades informanternas svar efter de sju färdigheter som tas upp i mo-

dellen.  
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5 Resultat 
Följande kapitel redovisas intervjumaterialet i ett sammanställt resultat. Resultatredovis-

ningen utgår från omarbetade teman från intervjuguiden. Teman anpassades utifrån stu-

diens frågeställningar och svar vilka framkom under intervjuerna. Resultatredovisningens 

teman blev:  

• Vad är visuellt material 

• Vad ska bibliotekarien göra 

• Studentens kompetens och kunskapsbehov. 

 

5.1 Vad är visuellt material 

Nedan definieras informanternas svar om vad visuellt material är och hur det kan kopplas 

samman med högskolebiblioteken. Sedan beskrivs informanternas syn på relationen mel-

lan text och bild. 

 

5.1.1 Definition av visuellt material 

Informanterna menade att det som ingår i visuellt material för högskolebibliotek var frå-

gor som berör upphovsrätt och visuellt material, det vill säga vad studenter bör tänka på 

innan de publicerar visuellt material på internet. De förklarade att visuellt material i upp-

hovsrättsliga sammanhang var kopplat till vilka typer av utbildningar som de hade på 

respektive högskola eller universitet. Gemensamt var att informanterna ofta talade om 

bilder och filmer. Vad som de integrerade i begreppet bilder var olika beroende på vilka 

utbildningar som respektive universitet och högskola erbjöd. Det rörde sig framförallt om 

konstsamlingar, foton, kartor, figurer, tabeller och diagram. Vissa av informanterna me-

nade att det visuella materialet i ett högskolebibliotekssammanhang kunde vara mer än 

bara upphovsrättsliga frågor. Bland annat kopplade informant 1 till att visuellt material 

på högskolebibliotek kunde handla om frågor som berör internetbaserad undervisning. 

Skype är exempel på hur högskolebiblioteken kan arbeta visuellt. Fokus ligger således på 

att det är ett medel för bibliotekarien att enklare kunna handleda studenter. 

 

5.1.2 Relation text och bild 

Många av informanterna menade att det finns en skillnad i uttrycket text kontra bild. Detta 

blir synligt i informant 4 citat nedan när han talar om hur förekommande det är med pla-

giat av bilder i akademiska sammanhang: 

Det var jag ju inne på också det går ju lika väl som att förfalska ett skeende i 

text så går det ju att förfalska det i bild. Eller att jag använder en bild i fel 
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sammanhang och använder den för att sprida felaktigt budskap. På sätt kanske 

bilder är mer effektivt för dem är så omedelbara. En text kräver att man fak-

tiskt sätter sig ner och läser, medan en bild förmedlar ett budskap mer eller 

mindre direkt.  

Utifrån citatet blir det synligt att vederbörande anser att det finns skillnader mellan bild 

och text. Vederbörande menar att bilder är mer uppenbara och direkta, att det du ser visar 

allt som finns att säga. Medan en text kräver djupare förståelse genom att man måste ta 

in och förstå texten, vilket är mer tidskrävande. Även när informant 4 talar om bibliote-

kariens kompetens inom området blir hans syn på ämnet tydlig. När han får frågan; vad 

bibliotekarien har för kompetens om sökrelaterade frågor svarar han följande: 

Väldigt, väldigt dålig. Det är ju inriktat på text om vi nu ser det som något 

annat än visuellt material. Nej och jag menar jag tror inte heller att det visuella 

materialet har samma status utan det är nog ganska trögrörlig utveckling. 

Alltså kunskapsförmedling och informationsförmedling är ju väldigt textin-

tensiv, framförallt när det handlar om när vi rör oss på en akademisk nivå. Då 

finns det ju vissa strukturer som är väldigt svåra att rucka på. Alltså vad som 

är giltig kunskap eller giltig vetenskap. Alltså det ska gå igenom den här aka-

demiska, byråkratiska processen med bara en sådan sak som att det ska grans-

kas och sådär innan det kan publiceras. Ja det publiceras ju i form av en artikel 

och en text sen kan ju den ha mer eller mindre visuella inslag. 

I vederbörandes svar blir det tydligt att han anser att bibliotekarien har dåliga kunskaper 

om sökrelaterade frågor i visuellt material. Han menar att den akademiska nivån som ett 

högskolebibliotek håller innebär att det är en textbaserad institution. Bibliotekariens kom-

petens kommer att beskrivas mer ingående under rubriken högskolebibliotekariens kom-

petens.  

 

Även informant 3 uttryckte att det fanns en skillnad mellan text och bild, vilket blev syn-

ligt när hon talade om informationskompetens. Vederbörande ansåg att informationskom-

petens är förmågan att ta till sig information av skriftligt material. Innan intervjun hade 

hon aldrig tänkt att bilder skulle kunna inkluderas i informationskompetens. Informanten 

påvisade tveksamhet angående länken mellan bildmaterial och informationskompetens i 

en högskolebiblioteksmiljö. Hon menade att bibliotekariens uppdrag skulle förändras om 

bibliotekarien även skulle förmedla hur användare ska behärska bilder. 

  

Informanterna 6 och 7 menade att på deras konsthögskola så är det svårt att plagiera bil-

der, mycket svårare än att plagiera text. Därför ser informanterna att risken för plagiat av 

bilder inte är lika stor som plagiat av text. Det berodde på att studenterna själva producerar 
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något som man kan beskriva som visuellt material, om studenterna då skulle ta någon 

annans produktion skulle det bli för uppenbart.   

 

5.2 Vad ska bibliotekarien göra 

Under följande avsnitt redogörs för vad som högskolebibliotekarierna anser är deras an-

svar vad gäller visuellt material, under rubriken högskolebibliotekets ansvar. Under ru-

briken högskolebibliotekariens kompetens beskrivs vad informanterna besitter för kom-

petens utifrån egna erfarenheter. Sist i avsnittet under rubriken potentiell utveckling för 

bibliotekarierna redogörs för hur bibliotekariens kompetens om visuellt material kan ut-

vecklas. 

 

5.2.1 Högskolebibliotekets ansvar 

Ingen av informanterna hade någon form av speciell undervisning om enbart visuellt 

material. Alla informanterna förklarade dock att de erbjuder material om upphovsrättsliga 

frågor då studenter använder visuellt material i sina uppsatser. 

De flesta informanterna menade att de nämner hantering av visuellt material i akademiska 

dokument, då de har undervisning om informationskompetens för studenter. Den enda 

informanten som menade att detta enbart är något som studenter kan läsa om på deras 

internetsida var informant 2. Vederbörande menade att de på grund av tidsbrist i under-

visningen inte har tid att prioritera undervisning i visuellt material. Alla informanterna 

utom informant 3 menade att högskolebibliotekens ansvar vad gäller visuellt material var 

att möta upp studenterna där de själva efterfrågar stöd. De ser det som deras huvudansvar 

att ge ut stöd om den upphovsrättsliga aspekten av visuellt material. Samt att utifall de 

märker att studenterna efterfrågar visuellt material för att bidra med något till deras stu-

dier är det bibliotekets ansvar att få in materialet till biblioteket. 

 

Informant 3 var den enda som var osäker på om det är högskolebibliotekets uppgift att 

stötta studenterna i visuellt material, vilket blir synligt i citatet nedan: 

Det beror lite på, är det bildmaterial som finns i våra databaser så tycker jag 

att det är bibliotekets ansvar och ta reda på vad som gäller kring användningen 

av det materialet och förmedla den kunskapen. Men i det stora hela så ligger 

nog ansvaret mer på handledare och lärare, ungefär som källkritik och dem 

delarna det jobbar inte vi speciellt mycket med på biblioteket här utan det 

räknar vi med att man lär sig på dem kurserna som man går. 

I citatet blir det synligt att vederbörande menar att det ansvar som ligger på högskolebib-

lioteken enbart är att ta reda på de regler som gäller användningen av bildmaterialet som 
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finns i bibliotekets egna databaser. Det huvudsakliga ansvaret menar hon istället ligger 

på handledare och lärare. Under intervjun framgår det även att studenterna vid informan-

tens högskola efterfrågar fler databaser med visuellt material. Informanten vet för tillfället 

inte vem som ska finansiera kostnaden, därför vet ännu inte hon hur detta behov ska mötas 

upp. Informanten uttrycker dock att studenterna borde ha tillgång till denna typ av in-

formation även om hon inte anser att det är bibliotekets ansvar. 

 

Informanterna 6 och 7 förklarar att deras bibliotek är användarstyrt och när det uppkom-

mer ett behov så vill biblioteket förskansa sig det materialet. De uttrycker dock att deras 

problem är att studenterna inte förstår hur villiga de är att hjälpa till. Innan den digitala 

utvecklingen gick 9 av 10 studenter direkt till disken och bad om hjälp när det behövdes. 

Idag är det svårare att se om det finns ett kunskapsbehov på grund av att studenter i stor 

utsträckning klarar sig själva. De kan låna själva, lämna tillbaka själva och söka själva, 

det gör att studenterna inte möter bibliotekarien på samma vis som innan. När studenter 

väl söker bibliotekarien så vet de redan vad de vill ha hjälp med, det blir således aldrig 

några spontana hjälpfrågor utan bara frågor som de vet att bibliotekarien har fakta om. 

Detta gör att de nya behoven aldrig blir synliga. 

 

5.2.2 Högskolebibliotekariens kompetens 

Under intervjuerna visade många av informanterna att de inte visste om de besitter till-

räcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra med något till studenter. In-

formant 2 poängterar att alla bibliotekarier inte kan vara lika uppdaterade inom alla om-

råden som biblioteket erbjuder tjänster inom. Hon menar att bibliotekarierna borde tillde-

las ansvarsområden baserat på personliga intressen. Då kan bibliotekarien se vad det finns 

för behov och även hålla sig uppdaterad på sitt ansvarsområde genom att omvärldsbevaka. 

Sedan kan bibliotekarien internutbilda den övriga personalen på vad dem behöver veta.  

 

Många av informanterna menade att bibliotekarien lär sig att hantera sökrelaterade frågor 

genom vana. Kompetensen kan vara relativt låg men det beror på att det inte är en syssla 

som bibliotekarien utför ofta. Skulle bibliotekarien däremot börja att arbeta med sådana 

frågor skulle hen snabbt utveckla kompetenser inom området. Alla informanterna är eniga 

i frågan om bibliotekariens kompetens om upphovsrätt. De anser att det är viktigt att man 

som bibliotekarie håller sig uppdaterat i den här frågan då det är mycket som händer i 

utvecklingen. Informant 3 förklarar bibliotekariens kunskaper om upphovsrätt på följande 

vis: 
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Man är nog bara rädd att det missbrukas men man kanske inte generellt har så 

stora kunskaper kring dem här frågorna. Men man är nog mer försiktig med 

hur bilder får användas av just den anledningen. 

Utifrån vederbörandes svar så blir det synligt att hon anser att bibliotekarien håller sig 

uppdaterad på den här frågan för att man som bibliotekarie är rädd att bilder missbrukas.  

 

Informant 4 är den av informanterna som är mest osäker på om han anser att han kan 

bidra med något till studenterna vad gäller visuellt material. På frågan om han anser att 

han besitter tillräcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra med något till 

studenterna svarar han följande: 

Nej, fram till att du kom till det här för att bidra med något till studenterna, så 

var jag ju tvärsäker på att nej. Liksom för att mig att säga jo men jag är kom-

petent på det här området trots att jag inte riktigt kan definiera vad det är för 

någonting. Men jag menar jag har väl ändå en viss kompentens med att jag 

ändå kan föra resonemang med studenterna, nu är ju inte det mitt primära 

arbetsområde egentligen även om vi pratar om källkritik och värdera inform-

ation även i min värld. Men nej det kan jag inte säga för det kan inte jag vär-

dera. Jag tror att jag aldrig skulle kunna säga att jag har den kompetensen. 

I citatet framgår informantens osäkerhet vad gäller visuellt material. Vederbörande vill 

inte säga att han besitter tillräcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra 

med något till studenterna. Detta för att han påvisar svårigheter att definiera vad visuellt 

material är. Samtidigt menar vederbörande att han kan föra resonemang med studenterna 

om källkritiska frågor, men att han själv är osäker på hur man värderar visuellt material. 

 

Informant 5 är också tveksam till om han besitter tillräcklig kunskap. Han förklarar sin 

kunskap om visuellt material på följande vis: 

Jag tror att jag sitter inne med viss kunskap, men kanske inte tillräcklig kun-

skap för att kunna ge tillräckligt bra svar. Men däremot så kan jag nog veta 

vart jag kan vända mig för att ta reda på saker och ting som är ju kanske den 

specifika bibliotekariekunskapen då vart man ska vända sig vart man ska leta 

och sådana där saker. Så jag kan nog bidra med en del kunskaper, åtminstone 

om det här med upphovsrätt och vissa källor tänker jag också. 

I vederbörandes citat syns en osäkerhet i om han anser kan bidra med kunskap till studen-

terna. Informanten menar att han kan söka och hantera visuellt material, men att han svårt 

att motivera sina svar för studenterna.  
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Informant 3 anser att hon kan bidra med det som hon ska bidra med. Vederbörande svarar 

på frågan om hon anser att hon besitter tillräcklig kompetens om visuellt material för att 

kunna bidra med något till studenterna på följande vis: 

Nej inte i så stor utsträckning egentligen. Jag kan bara titta på hur våra avtal 

ser ut och hur det står tydligt i dem specificerat kring bilder och hur får man 

använda bilderna från olika tjänster men inte generellt. Jag antar och gissar att 

dem flesta av bilderna som används av studenter hämtas direkt från nätet. 

I informantens svar blir det tydligt att hon tycker att hon inte besitter kompetens om vi-

suellt material för att det inte finns med i hennes arbetsuppgifter. Hon anser inte att hon 

behöver ha en generell kunskap om visuellt material utan enbart kunskap om hur studen-

terna får använda det bildmaterial som de tillhandahåller hos biblioteket. 

 

Informanterna 6 och 7 förklarar att det framförallt är lärarna på deras konsthögskola som 

sitter inne med den specifika ämneskunskapen om visuellt material. Det som biblioteka-

rierna kan bidra med är hur studenterna kan gå tillväga för att hitta visuellt material. In-

formanterna förklarar att alla bibliotekarierna på deras bibliotek har akademiska poäng i 

konstvetenskap, samt att alla har ett intresse för konst. Detta menar dem är fördelaktigt 

för bibliotekarierna vad det gäller sökning av visuellt material.  

  

5.2.3  Potentiell utveckling för bibliotekarierna 

De flesta av informanterna menar att bibliotekariens kunskaper bör utvecklas på arbets-

platsen. De menar att man genom diskussion med både lärare och kollegor ser vad det 

finns för behov och sedan möter upp behoven genom fortbildning.  

 

Informant 5 menar att det inte bara är en kunskap som bör utvecklas på arbetsplatsen. 

Vederbörande menar att det är en kunskap som bibliotekariestudenter bör få under sin 

utbildning, han förklarar det på följande vis: 

Alltså generellt kan man ju tänka sig att det bör finnas med i utbildningen. 

Alltså det var ju så länge sen jag utbildade mig nu så jag vet ju inte alls hur 

det går till nu förtiden och vilka typer av kurser man går i det här mer praktiska 

jobbet med att söka och så. Om man talar om databaser och sånt så tycker jag 

att det är relevant att ta upp det här med att den här typen av databaser också 

är någonting som är relevant i yrket, och särskilt om man hamnar på bibliotek 

som, ja jag då på egen del man har ju studenter som är inom design eller olika 

designutbildningar eller modeutbildningar och så. Där finns ett stort behov 

tycker jag. Då lär man ju sig på arbetsplatsen också naturligtvis. Att man lik-

som får ge varandra kompetenser, ja en sorts inre kompetensutveckling på 

något sätt. Intern kompetensutveckling. 
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I citatet blir det synligt att informanten anser att det är kunskap som bibliotekarier borde 

få en inblick i under sin biblioteksutbildning, att de förstår att visuellt material i databaser 

också är av relevans. Han förespråkar även för en intern kompetensutveckling som sker 

på arbetsplatsen.   

 

5.3 Studentens kompetens och kunskapsbehov 

I följande avsnitt redogörs för den uppfattning som bibliotekarierna har om deras studen-

ters kunskaper och kunskapsbehov vad gäller visuellt material. Samtliga informanter är 

eniga om att studenter idag har en större vana att söka och använda bilder. De menar dock 

att studenterna vet för lite om upphovsrätt, det vill säga hur man får använda bilder i 

akademiska sammanhang. Bibliotekarierna menade att det fanns kunskapsbehov hos stu-

denter vad det gäller användningen visuellt material under studietiden. Informant 2 menar 

att studenter behöver få ökade kunskaper om Högskoleavtalet, och därmed få den inform-

ation som de behöver. 

 

Informant 1 svarar på följande vis, angående vad hon anser att studenter generellt besitter 

för kunskaper om visuellt material; 

Det är nog väldigt varierande. Det beror ju på en del har ju pluggat en hel del 

redan, en del kommer direkt från gymnasiet. Den här högskolan är ju en hög-

skola där många studenter vad ska jag säga rekryteras från förorter i Stock-

holm. Många är andra generationens invandrare.   Så det är en väldig bredd 

på studenterna. Men det som händer då tror jag faktiskt är om man jämför 

dem som kommer från så att säga medelklassakademikerhem med dem stu-

denter som inte kommer från den typen av miljö är att dom ganska snabbt 

hamnar på samma nivå på något konstigt sätt. Det går fort att liksom få stu-

denterna att bli kritiska och lära sig och förstå hur man ska hantera informat-

ion på olika sätt. Det tycker jag är väldigt positivt. Det tycker jag mycket de-

batt och media och så inte lyfter fram. Det händer liksom väldigt snabbt lik-

som kan få grepp om saker och ting. Studenter blir mer kritiska snabbt än vad 

man kanske vill framhålla många gånger. 

I citatet framgår det att hon menar att det går fort för studenter att bli kritiska och förstå 

hur de ska använda material i akademiska sammanhang, helt oberoende av vilken bak-

grund de har. Hon menar att den allmänna debatten och media ofta ger en felaktig bild av 

detta då hon anser att studenterna utvecklar kritiskt tänkande snabbare än de vill fram-

hålla. I intervjun framgår det även att vederbörande menar att studenter idag har ett ut-

vecklat kritiskt tänkande redan från grundskolan. Hon menar att studenter idag är mer 

medvetna och mer ifrågasättande. Sociala medier har även bidragit i att öka studenternas 

medvetenhet. Hon förklarar att på sociala medier är man mer selektiv när man väljer att 

ta in information vilket det har gjort att studenter idag är mer skeptiska.  
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Informant 2 anser däremot att studenter inte reflekterar över att det finns regler runt bilder. 

Informant 4 svarar på följande vis, angående vad han anser att studenter generellt behöver 

mer kunskaper om visuellt material; 

Ja alltså det är nog lite det som jag var inne på tidigare, att kunna värdera ett 

material alltså att vara källkritisk det gäller ju i högsta grad när det handlar 

om visuella material också att kunna, jag menar det är så lätt att förfalska och 

manipulera idag. Så att kunna vara källkritisk när det gäller det visuella det vi 

ser är en kompetens som alla behöver.  

I citatet blir det synligt att vederbörande menar att studenter behöver ökade kunskaper om 

hur man kan värdera material, det vill säga information om källkritik eftersom att visuellt 

material är lätt att manipulera och förfalska. Informant 6 och 7 är verksamma vid en 

konstskola där studenternas arbetsredskap är visuella material. Den förkunskap deras stu-

denter har, har de skaffat sig genom att använda visuella källor på olika sätt. När de börjar 

studera så menar informanterna att det är skolan och undervisningens uppgift att bredda 

kunskapen om vad det finns för källor och var man kan hitta annat material. De poängterar 

även att studenterna inte kan mycket om upphovsrättsfrågor och visuellt material. Därför 

behöver de bli informerade om detta när de börjar studera. 

 

5.4 Resultatet i korthet 

I resultatet blir det synligt att informanterna menade att det som ingår i visuellt material 

för högskolebibliotek var frågor som berör upphovsrätt och visuellt material. Många av 

informanterna menade att det finns en skillnad i uttrycket text kontra bild. Informant 4 

var en av dem som ansåg att det fanns skillnader mellan bild och text. Vederbörande 

menar att bilder är mer uppenbara och direkta, att det du ser visar allt som finns att säga. 

Medan en text kräver djupare förståelse genom att man måste ta in och förstå texten, 

vilket är mer tidskrävande. Han menar att den akademiska nivån som ett högskolebiblio-

tek håller innebär att det är en textbaserad institution.  

 

Ingen av informanterna ordnade med någon särskild undervisning om enbart visuellt 

material. Alla informanterna förklarade dock att de erbjuder material om upphovsrättsliga 

frågor då studenter använder visuellt material i deras uppsatser.  Alla informanterna utom 

informant 3 menade att högskolebibliotekens ansvar vad gäller visuellt material var att 

möta upp studenterna där de själva efterfrågar stöd. 
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Under intervjuerna visade många av informanterna att de inte visste om de besitter till-

räcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra med något till deras studenter. 

De flesta av informanterna menar att bibliotekariens kunskaper bör utvecklas på arbets-

platsen. De menar att man genom diskussion med både lärare och kollegor ser vad det 

finns för behov och sedan möter upp behoven genom fortbildning.  

 

Samtliga informanter är eniga om att studenter idag har en större vana att söka och an-

vända bilder. De menar dock att studenterna vet för lite om upphovsrätt, det vill säga hur 

man får använda bilder i akademiska sammanhang. Bibliotekarierna menade att det fanns 

kunskapsbehov hos studenter vad det gäller användningen visuellt material under studie-

tiden. 
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6 Analys 
Nedan kommer intervjumaterialet att analyseras med hjälp av studiens teoretiska ram-

verk. Kapitlet är strukturerat utifrån Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard mo-

dells sju färdigheter. I kapitlet tolkas hur modellens 7 färdigheter kan kopplas till det 

insamlade materialet som framkom av intervjuerna. Kategoriseringen av färdigheterna 

synliggör vilka färdigheter som kan relateras till visuellt material som aktualiseras i de 

anställda vid högskolebiblioteks pedagogiska arbete. Rubrikerna i kapitlet är samma som 

de 7 färdigheterna i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard modell, för att tydlig-

göra kopplingarna mellan informanternas svar i relation till färdigheterna. 

 

6.1  Definiera behovet av bilder 

Ingen av informanterna har någon form av speciell undervisning om enbart visuellt 

material. På grund av detta arbetar de inte aktivt med att studenterna ska förstå informat-

ionsbehovet av att arbeta med sökning, användning och värdering av visuellt material 

under deras studier. Därför kan inte informanternas svar kopplas till den första färdigheten 

som finns med i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard modellen, Definiera be-

hovet av bilder som handlar om att högskolebiblioteken ska sträva efter att studenten ser 

behovet av visuellt material i deras utbildning och framtida uppsatser. Fokus för de flesta 

av informanterna ligger istället på ett användarstyrt bibliotek. Studenterna uttrycker när 

de behöver stöd och bibliotekarien försöker då på bästa sätt att möta upp behovet och 

stötta studenten. De utgår därför inte ifrån att studenten bör använda visuellt material i 

sina studier, utan snarare att det kan förekomma att de använder visuellt material. Därför 

tar bibliotekarierna kort upp frågan under informationsundervisning med klasser när de 

har informationskompetens undervisning i början av utbildningarna. Eller också tillhan-

dahåller de bara information om visuella material på deras internetsidor. 

 

Informant 4 uttrycker en osäkerhet i om han egentligen anser att visuellt material hör 

hemma i en akademisk miljö. Detta blir synligt när han får frågan; vad bibliotekarien har 

för kompetens om sökrelaterade frågor då svarar han följande: 

Väldigt, väldigt dålig. Det är ju inriktat på text om vi nu ser det som något 

annat än visuellt material. Nej och jag menar jag tror inte heller att det visuella 

materialet har samma status utan det är nog ganska trögrörlig utveckling. 

Alltså kunskapsförmedling och informationsförmedling är ju väldigt textin-

tensiv, framförallt när det handlar om när vi rör oss på en akademisk nivå. Då 

finns det ju vissa strukturer som är väldigt svåra att rucka på. Alltså vad som 
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är giltig kunskap eller giltig vetenskap. Alltså det ska gå igenom den här aka-

demiska, byråkratiska processen med bara en sådan sak som att det ska grans-

kas och sådär innan det kan publiceras. Ja det publiceras ju i form av en artikel 

och en text sen kan ju den ha mer eller mindre visuella inslag. 

Utifrån citatet framgår det att han inte anser att det visuella materialet har samma status 

som det textbaserade materialet, han motiverar det som att det visuella materialet har en 

trögrörlig utveckling. I Hattwig m fl. (2013) färdighet Definiera behovet av bilder som 

innebär att bibliotekarien ska uppmana studenter att använda bilden som medel i deras 

studier. I citatet av informant 4 blir det synligt att han inte arbetar så. Han har själv svårt 

att koppla samman det visuella materialet med den akademiska institutionen. Detta kan 

tolkas som att beror på informant 4 syn på hur man tar till sig och lär sig om visuellt 

material. Det blir än mer synligt i citatet nedan, där han talar om hur förekommande det 

är med plagiat av bilder i akademiska sammanhang: 

Det var jag ju inne på också det går ju lika väl som att förfalska ett skeende i 

text så går det ju att förfalska det i bild. Eller att jag använder en bild i fel 

sammanhang och använder den för att sprida felaktigt budskap. På sätt kanske 

bilder är mer effektivt för dem är så omedelbara. En text kräver att man fak-

tiskt sätter sig ner och läser, medan en bild förmedlar ett budskap mer eller 

mindre direkt. 

Av citatet kan man utläsa att informanten anser att en bild endast är det man ser, medan 

en text är något man måste analysera mer ingående. Utifrån citatet kan tolkas att eftersom 

texten kräver en högre analysförmåga hör den hemma på en akademisk institution, medan 

bilden inte når upp till samma akademiska mått och därför behöver han inte definiera 

behovet av bilder hos sina studenter. 

 

6.2 Hitta bilder 

Informant 3 menar att högskolebiblioteket enbart ska hjälpa studenten med informations-

sökning om det rör sig om information som finns med i någon av högskolebibliotekets 

databaser. För de resterande informanterna är det naturligt att utifall studenterna behöver 

hjälp i sökrelaterade frågor angående visuellt material kan de vända sig till biblioteket. 

Informanterna uttryckte att detta är en kunskap som högskolebibliotekarier i dagsläget är 

ganska dåliga på eftersom de sällan får denna fråga. Informant 5 är tveksam till om han 

besitter tillräcklig kunskap. Han förklarar sin kunskap om visuellt material på följande 

vis: 

Jag tror att jag sitter inne med viss kunskap, men kanske inte 

tillräcklig kunskap för att kunna ge tillräckligt bra svar. Men däremot så kan 

jag nog veta vart jag kan vända mig för att ta reda på saker och ting som är ju 
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kanske den specifika bibliotekariekunskapen då vart man ska vända sig vart 

man ska leta och sådana där saker. Så jag kan nog bidra med en del kunskaper, 

åtminstone om det här med upphovsrätt och vissa källor tänker jag också. 

I citatet preciserar informanten att han besitter bibliotekariekunskap eftersom det ligger 

inom hans kompetensområde. Citatet kan dock tolkas som att han inte anser att han har 

något pedagogiskt ansvar vad gäller guidning i sökning av visuellt material.  

 

Informanterna poängterar dock att om de skulle få öva skulle de lära sig snabbt, då detta 

är en kompetens som utvecklas genom vana. De uttrycker således att det inte tycks finnas 

något direkt informationsbehov men om det skulle finnas skulle de vara villiga att hjälpa 

vilket kan kopplas till Hattwig m fl. (2013) färdighet Definiera behovet av bilder, då in-

formanterna aldrig behöver ge ut information om de inte upplever att det behövs. Detta 

kan bero på det som informant 6 och 7 uttrycker. De menar att den digitala utvecklingen 

gjort att det inte krävs något möte mellan student och bibliotekarie på samma vis som 

förr. Idag vänder sig studenterna till bibliotekarier med frågor som de vet att de kan få 

svar på och de spontana frågorna försvinner. Det kan därför vara svårt att se om det kanske 

egentligen finns ett behov, behovet lyfts aldrig fram eftersom studenten inte vet att alla 

frågor är accepterade. Informanternas svar kan därför kopplas till den andra färdigheten 

som finns med i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard modell, Hitta bilder. Fär-

digheten handlar om att högskolebiblioteken ska guida studenten i sökning av visuellt 

material under deras utbildning. Informanter menar dock att det inte är något som sker i 

praktiken på grund av att studenterna inte vet att de kan vända sig till biblioteken. 

 

6.3 Analysera och tolka bilder 

Informant 6 och 7 som arbetar vid en konsthögskola är de enda av informanterna som 

verkar arbeta i enlighet med den tredje en som finns med i Hattwig m fl. (2013) Visual 

Literacy Standard modellen, Analysera och tolka bilder. Färdigheten handlar om att hög-

skolebibliotekarier ska ge råd i analys och tolkning av visuellt material under studenternas 

utbildning. En anledning skulle kunna vara att alla som arbetar vid informant 6 och 7 

högskolebibliotek har någon form av konstvetenskaplig utbildning eller läst konst på en 

högre nivå. Därför har de mer kunskap när studenter ber om hjälp angående om deras 

visuella material är lämpligt eller ej. Informanterna 6 och 7 poängterar dock att det är 

lärarna på högskolan som sitter inne med specifika ämneskunskaper och det som högsko-

lebibliotekarierna gör är att hjälpa studenterna hur de kan hitta och använda materialet i 
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deras studier. De menar att deras konstvetenskapliga utbildning samt deras egenintresse 

gör det enklare att hjälpa studenterna.  

Alla informanterna talar om att de vill hjälpa studenter i hur de kan hitta och använda 

bilder på ett upphovsrättsligt korrekt sätt. Informant 6 och 7 talar således om det på ett 

annat sätt. De anser att de besitter en kunskap som gör att de kan vara med i urvalspro-

cessen. De har en annan förståelse för det visuella materialet än de andra informanterna. 

De vet helt enkelt mer om visuellt material och därför har de enklare att analysera och 

tolka bilder, och kan på så vis bidra med sådan kunskap till deras studenter, om studenten 

så önskar. För dem handlar det om en användarstyrd undervisning, det vill säga om stu-

denten kommer och ber om hjälp så hjälper bibliotekarien men annars så är det ingen 

undervisning som biblioteket generellt erbjuder.  

 

Informant 3 aktualiserar inte Hattwig m fl. (2013) tredje färdighet, Analysera och tolka 

bilder. Detta blir påtagligt när hon svarar på frågan om hon anser att hon besitter tillräck-

lig kompetens om visuellt material för att kunna bidra med något till studenterna: 

Nej inte i så stor utsträckning egentligen. Jag kan bara titta på hur våra avtal 

ser ut och hur det står tydligt i dem specificerat kring bilder och hur får man 

använda bilderna från olika tjänster men inte generellt. Jag antar och gissar att 

dem flesta av bilderna som används av studenter hämtas direkt från nätet. 

Informanten anser att hennes uppdrag inte innefattar någon generell kunskap om visuellt 

material. Citatet kan tolkas som att informanten endast anser sig behöva kunskap om hur 

studenterna får använda visuellt material. Det är således inte hennes arbetsuppgift att för-

medla generell kunskap om bilder. Vad generell kunskap är framgår inte av citatet men 

det kan tolkas som att det innebär att studenterna måste ha en förståelse om varför de 

väljer att använda bilder i sina studier.  

6.4 Utvärdera bilder  

Informant 1 gör koppling till den fjärde färdigheten som finns med i Hattwig m fl. (2013) 

Visual Literacy Standard modell Utvärdera bilder, då informant 1 talar om digitala me-

dier i relation till källkritiska egenskaper. Informant 1 menar dock att studenter idag kom-

mer in med goda källkritiska egenskaper. Hon menar att detta beror på den digitala värl-

den som studenterna är verksamma i. Via sociala medier tar de selektivt in information 

vilket gjort att studenterna fått en vakenhet i att vara skeptiska och konstant ha det i tan-

karna när det väljer en källa oavsett vilka källa det rör sig om. Informanten anser att da-

gens mediabild av detta är skev, då det ligger stort fokus på att studenterna har bristande 
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kunskaper i källkritik. Hon menar att utvecklandet av källkritik är något som ingår i Sve-

riges folkbildning och därför lär sig studenterna detta redan i grundskolan. Hon poängte-

rar att studenterna sedan måste utveckla dessa kunskaper ytterligare när de kommer upp 

på en högre akademisk nivå. Studenterna kan dock utveckla den själva och att det går 

mycket snabbt oavsett vad studenten har för tidigare bakgrund. Därför anser hon att bib-

liotekarien inte behöver stötta studenten i källkritik utan att de klarar det på egen hand. 

 

Informant 4 däremot tänker mer som Hattwig m fl. (ibid.) färdighet Utvärdera bilder, då 

han menar att studenter behöver ökade kunskaper om hur man kan värdera material, in-

formation om källkritik. Han menar att det borde ligga extra stort fokus på visuellt 

material eftersom att det är så enkelt att manipulera och förfalska visuellt material. Han 

menar att bibliotekarien är rätt person att undervisa studenter i dessa frågor, eftersom att 

bibliotekarien besitter god kompetens inom källkritik. 

 

Svaren från Informant 6 och 7 (som är verksamma vid en konsthögskola) skiljer sig något 

men arbetar fortfarande som Hattwig m fl. (ibid.) Utvärdera bilder. De anser att direkt 

när studenten börjar sina studier så bör bibliotekarien informera hur studenten bör agera 

källkritiskt med visuellt material. De förklarar att deras studenter går in med goda kun-

skaper om visuellt material. Studenterna har en vana att söka och producera visuellt 

material, men de saknar ofta ett källkritiskt förhållningsätt och därför ser de det som deras 

uppgift att lära ut om detta. 

 

Informant 4 är den av informanterna som är mest osäker på om han anser att han kan 

bidra med något till studenterna vad gäller värdering av visuellt material. På frågan om 

han anser att han besitter tillräcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra 

med något till studenterna svarar han följande: 

Nej, fram till att du kom till det här för att bidra med något till studenterna, så 

var jag ju tvärsäker på att nej. Liksom för att mig att säga jo men jag är kom-

petent på det här området trots att jag inte riktigt kan definiera vad det är för 

någonting. Men jag menar jag har väl ändå en viss kompentens med att jag 

ändå kan föra resonemang med studenterna, nu är ju inte det mitt primära ar-

betsområde egentligen även om vi pratar om källkritik och värdera informat-

ion även i min värld. Men nej det kan jag inte säga för det kan inte jag värdera. 

Jag tror att jag aldrig skulle kunna säga att jag har den kompetensen. 

I citatet blir det synligt att vederbörande är osäker på hur han kan värdera in-

formation och källkritik vad gäller visuellt material. Informanten menar att lära 
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studenter att värdera bilder inte ingår i hans arbete då han är verksam på en text-

baserad institution. Han anser dock att han besitter viss kompetens för att föra 

diskussion med studenterna. Informanten har svårt att definiera begreppet visu-

ellt material, på grund av detta har han svårt att förklara hur han skulle kunna 

stötta studenter i deras användning av det. I citatet framgår emellertid att han 

tycker att det är viktigt med källkritik. Eftersom han besitter kunskaper om käll-

kritik vad gäller textbaserat material så anser vederbörande att han har viss för-

ståelse för det visuella materialet och källkritik.  

 

6.5 Använda bilder effektivt  

Målet med den femte färdigheten som finns med i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy 

Standard modellen, Använda bilder effektivt är att högskolebiblioteken ska guida studen-

ten i hantering av visuellt material rent tekniskt under deras utbildning. I denna färdighet 

handlar det alltså om att studenterna måste ha förståelse för hur man kan använda sig utav 

visuellt material rent tekniskt. Där ingår momenten redigering, hantering, lagring och pre-

sentation. Här ingår även att studenterna ska kunna kommunicera om det visuella inne-

hållet. Där ska de kunna argumentera för varför det valda innehållet är med i deras arbe-

ten.  

 

Informant 1 svar kan kopplas till Hattwig m fl. (ibid.) färdighet Använda bilder effektivt 

då informanten tolkade visuellt material som frågor som berör internetbaserad undervis-

ning. Det vill säga att användningen av till exempel Skype är exempel på hur högskole-

biblioteken kan arbeta visuellt. Fokus tycks dock inte vara att handleda studenterna i hur 

dessa forum fungerar, utan snarare göra dem medvetna om att de finns. Informanten me-

nar att detta kan vara ett sätt för bibliotekarier att nå ut till sina studenter för att handleda 

dem. 

 

Även Informant 3 svar kan kopplas till Hattwig m fl. (ibid.) Använda bilder effektivt då 

informanten är fast besluten om att det enda ansvaret som högskolebiblioteket har på sig 

är att kunna tillhandahålla information om deras egna databaser. På så vis blir hennes 

perspektiv att se på det tämligen tekniskt. Det blir påtagligt i citatet nedan: 

Det beror lite på, är det bildmaterial som finns i våra databaser så tycker jag 

att det är bibliotekets ansvar och ta reda på vad som gäller kring användningen 

av det materialet och förmedla den kunskapen. Men i det stora hela så ligger 
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nog ansvaret mer på handledare och lärare, ungefär som källkritik och de de-

larna det jobbar inte vi speciellt mycket med på biblioteket här utan det räknar 

vi med att man lär sig på dem kurserna som man går. 

I citatet framgår det att vederbörande menar att hon ska förstå hur databaserna rent tek-

niskt är uppbyggda, det vill säga hur de fungerar. Hon menar att utöver det som biblio-

teket har i sina databaser och hur studenter ska använda det materialet i sina studier är på 

lärarnas och handledarnas ansvar. I citatet blir det påtagligt att informanten enbart priori-

terar bibliotekets egna databaser, vilket gör att hon har en teknisk syn på vad som avgör 

vilken information som hon i hennes yrke ska ge studenterna.  

 

Informant 3 poängterar även att de inte har några databaser som enbart är visuella men 

att de fått in efterfrågan på sådana databaser. Biblioteket har dock valt att inte tillhanda-

hålla sådana databaser. Detta eftersom att de inte tycker att det är deras ansvar. Hon po-

ängterar dock att hon anser att studenterna borde ha tillgång till sådana databaser, men 

anser inte att biblioteket ska finansiera det. 

 

6.6 Skapa visuellt material 

Målet med den sjätte färdigheten som finns med i Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy 

Standard modellen, Skapa visuellt material handlar om att högskolebiblioteken ska ge ut 

information om hur studenten kan producera visuellt material själv under sin utbildning. 

Traditionellt sett har högskolebiblioteken varit en plats där studenter kunnat hämta in-

formation om produktionsprocessen. Nu finns det dock möjligheter för bibliotekarier att 

hjälpa studenterna att producera kunskap själva. Färdigheten menar att det ligger mer i 

tiden att högskolebibliotekarien skulle fungera mer som ett slags multimedia personal, 

detta är ett förslag på ett framtida sätt för bibliotekarier att arbeta på. Det är dock ingen 

av informanterna som arbetar såhär, men det går att dra paralleller med den här färdig-

heten och informant 6 och 7. De förklarar nämligen att eftersom deras studenter produce-

rar det mesta av det visuella materialet själva så har de svårt att plagiera arbeten. Den 

viktigaste länken i studenters skapande av visuellt material är lärarna som sitter inne med 

specifika ämneskunskaper. Bibliotekarien ska dock finnas till för att stötta studenten i den 

mån som studenten behöver dem. Att de har högskolepoäng i konstvetenskap samt ett 

intresse gör det enklare för dem att bidra med rätt kunskap. 
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6.7 Etisk användning av bilder  

Alla informanterna säger något som kan kopplas till Hattwig m fl. (2013) Etisk använd-

ning av bilder då samtliga menar att de betraktar frågor som berör upphovsrätt ingår i 

kunskap om visuellt material vid högskolebibliotek. Det vill säga vad studenter bör tänka 

på innan de publicerar visuellt material på internet. 

Den enda informanten som stack ut här var informant 3 som endast menade att bibliote-

karien bär ansvar att lära ut om upphovsrätt för material som fanns i deras egna databaser. 

Resten av informanterna såg det som deras ansvar att lära ut om vad som gäller när man 

använder visuellt material rent upphovsrättsligt. Därför ansåg de att det är viktigt att bib-

liotekarien besitter den kunskapen som de behöver för att kunna lära ut om upphovsrätt 

till studenterna. Att besitta rätt kunskap om upphovsrätt innebär att man ständigt behöver 

uppdatera sig om vad det är som gäller. Informant 3 menar att även om kanske inte bib-

liotekarien besitter så stor kompetens om upphovsrätt så ser man det som sin uppgift att 

se till att det blir rätt. Hon menar att man är rädd att det blir fel, och därför ser man till att 

veta det man behöver veta. Det blir påtagligt när informanten förklarar bibliotekariens 

kunskaper om upphovsrätt på följande vis: 

Man är nog bara rädd att det missbrukas men man kanske inte generellt har så 

stora kunskaper kring dem här frågorna. Men man är nog mer försiktig med 

hur bilder får användas av just den anledningen. 

I citatet framgår av informantens svar att de iakttar försiktighet vad gäller upphovsrätts-

liga frågor kring visuellt material. Utifrån citatet kan tolkas att informanten är rädd för att 

begå misstag, och är därför mer försiktig i sitt arbete gällande upphovsrättsliga frågor.  
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7 Diskussion och slutsatser 
För att uppnå syftet med studien att klargöra hur sökning, användning och värdering av 

visuellt material aktualiseras i det pedagogiska arbetet på universitet- och högskolebib-

liotek har följande skett: I kapitel 6 Analys, användes färdigheterna som beskrivs i mo-

dellen Visual Literacy Standards Hattwig m fl. (2013) för att kategorisera hur visuellt 

material aktualiserades i bibliotekariernas pedagogiska arbete. I nedanstående kapitel pre-

senteras studiens diskussion och slutsatser. Kapitlet belyser materialet för studien där re-

sultat och analys diskuteras i relation till egna tolkningar samt koppling till tidigare forsk-

ning. Kapitlet är uppdelat under rubrikerna: Vilket stöd erbjuder universitet- och högsko-

lebibliotek sina studenter kring hantering av visuellt material?  Vilka färdigheter anser 

anställda vid högskolebibliotek studenterna har att söka efter, använda och värdera vi-

suellt material? Samt hur bedömer/uppfattar de anställda vid högskolebibliotek sin egen 

kompetens och kunskap om frågor som handlar om sökning, användning och värdering 

av visuellt material?  Struktureringen gjordes för att ge en tydlig koppling till studiens 

frågeställningar, för att säkerställa att de blev besvarade i kapitlet. Kapitlet innehåller 

även rubriken Studiens begränsningar och möjligheter, som innehåller studiens avlutande 

reflektioner där studien får metodkritik samt att förslag för vidare forskning framkommer. 

 

7.1 Vilket stöd erbjuder universitet- och högskolebibliotek sina studen-
ter kring hantering av visuellt material? 

Informanterna påvisade under intervjuerna att högskolebiblioteken var användarstyrda, 

det vill säga att biblioteket följer upp studenternas önskemål. Informant 6 och 7 förklarade 

dock att de har svårt att se studenternas informationsbehov, detta på grund av den digitala 

utvecklingen. De förklarar att innan den digitala utvecklingen behövde informanterna all-

tid möta bibliotekarier. Detta kunde exempelvis ske vid lånedisken, där kunde spontana 

frågor ställas och bibliotekarierna fick då större förståelse för användarnas behov. Infor-

mant 6 och 7 menar att studenterna idag klarar informationshanteringen på egen hand. De 

kommer enbart till bibliotekarierna med frågor som de är säkra att få svar på.  

 

Det var tydligt att det som informanterna framförallt såg som sin uppgift är att ge ut in-

formation om upphovsrättsliga skäl vad gäller visuellt material. Informanterna arbetar vid 

högskolebibliotek, där har de vissa ramar att förhålla sig till. Det blir tydligt i informan-

ternas motiveringar hur och varför de ger ut information om visuella material. 
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Detta påvisas i informant 3 svar när hon får frågan om hon besitter tillräcklig kompetens 

för att kunna bidra med något till studenterna. I informantens svar blir det då tydligt att 

hon inte besitter kompetens om visuellt material eftersom det inte finns med i hennes 

arbetsuppgifter. Hon anser att hon inte behöver ha en generell kunskap om visuellt 

material, utan enbart kunskap om hur studenterna får använda det bildmaterial som de 

tillhandahåller i bibliotekets tjänster. 

 

Två andra aspekter som lyfts fram som viktiga för de stöd som biblioteken erbjuder, är 

tid och budget. Informant 3 förklarar att studenterna efterfrågar fler databaser med visuell 

information. De vet för tillfället inte vem som ska finansiera kostnaden så därför vet ännu 

inte högskolan hur detta behov ska mötas upp. Informanten uttrycker dock att studenterna 

borde ha tillgång till denna typen av information även om hon anser att det är bibliotekets 

ansvar. Detta är ett problem som gör att studenterna inte får det material som de behöver 

i sina studier. Informant 2 påtalar tidsaspekten, hon menar att bibliotekarierna har tidsbrist 

i undervisningen och kan därför inte prioritera undervisning i visuellt material. Detta an-

ser jag är en avgörande faktor för många av informanterna. Den lilla tid som de blir er-

bjudna att undervisa studenterna måste gå till att lära ut viktigare saker. Under intervju-

erna synliggjordes att majoriteten av informanterna ansåg att högskolebiblioteken är en 

textbaserad institution där bild inte värderas lika högt som text. Därför prioriteras texten 

i undervisningen, om mer tid fanns kanske visuellt material fått större utrymme i under-

visningen.  

 

7.2 Vilka färdigheter anser anställda vid högskolebibliotek att studen-
terna har att söka efter, använda och värdera visuellt material?  

Även om informanterna under intervjuerna visade att de var osäkra på sin egen kompetens 

hade de tydliga åsikter om studenternas färdigheter vad gäller studenternas kompetens att 

söka, värdera och använda visuellt material. Detta blir framförallt tydligt hos informant 

4, han har under intervjun inte kunnat definiera vad visuellt material är och har även svå-

righeter i att definiera sina egna kunskaper i området. När han får frågan vad studenterna 

generellt behöver mer kunskaper om gällande visuellt material, visar han ingen osäkerhet. 

Det är första gången under intervjun som vederbörande ger ett tydligt svar. Det blev då 

synligt att vederbörande menar att studenter behöver ökade kunskaper om hur man kan 

värdera material, det vill säga information om källkritik. Han menar att detta är särskilt 

viktigt eftersom visuellt material är lätt att manipulera och förfalska. Utifrån detta har jag 

ställt mig frågan; Varför är han tydlig här?  
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Jag tror att en anledning till varför informant 4 för första gången är tydlig i intervjun beror 

på att det är enklare att tala om någon annan än sig själv. När han får den här frågan kan 

han glänsa och behöver inte gömma sin okunskap, utan här kan vederbörande för första 

gången tala om fördomar, och inte vad han faktiskt själv gör i sitt praktiska arbete. Infor-

mant 4 svar kan även kan kopplas till Schoen (2015, 2) som menar att dagens collegestu-

denter inte kommer ihåg världen, utan internet. Hon menar att detta har påverkat studen-

terna, då de kommer från en värld där bilder delas utan eftertanke på sociala medier. Detta 

är något som samhället idag är medvetet om, så även informant 4.  

 

Informant 1 däremot kritiserar media, då hon menar att dagens generation är tillräckligt 

källkritisk eftersom det ingår i folkbildningen. Hon menar att dessa fördomar inte stäm-

mer. Detta blir än mer synligt i hennes citat där hon svarar på vad studenter generellt 

besitter för kunskaper om visuellt material. Hon menar att den allmänna debatten och 

media ger en felaktig bild av att studenter är mindre kritiska än vad dom egentligen är. 

Hon menar att studenterna är snabblärda helt oberoende av vilken bakgrund de har. Hen-

nes synsätt beror på en annan sak som hon lyfter fram under intervjun, nämligen att stu-

denter idag har ett utvecklat kritiskt tänkande redan från grundskolan. Informanten anser 

att studenter idag är mer medvetna och mer ifrågasättande. Hon menar att sociala medier 

bidragit till att öka studenternas medvetenhet. Hon förklarar att man i sociala medier är 

mer selektiv när man väljer att ta in information, detta har gjort att studenter idag är mer 

skeptiska.  

 

7.3  Hur bedömer/uppfattar anställda vid högskolebibliotek sin egen 
kompetens och kunskap om frågor som handlar om sökning, använd-
ning och värdering av visuellt material? 

De flesta av informanterna känner att den akademiska institutionen är en institution för 

textbaserat material. De har svårt att se att visuellt material hör hemma där. De kan se att 

det finns ett behov, men samtidigt uttrycker de osäkerhet om de besitter rätt kompetens. 

När jag ställer frågor till dem angående visuellt material på högskolebibliotek, så känner 

de kanske att de bör anse att visuellt material hör hemma där. Det tycks finnas en vilja i 

att visa att de använder visuellt material i sitt yrke och en rädsla i att göra fel. De talar om 

att visuellt material är något som kommer att inkluderas mer och mer i yrket. Jag ställer 

mig då frågorna; samhället som vi lever i är ju redan visuellt? Det visuella kanske bara 
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inte kan höra hemma på högskolebiblioteken? Under intervjuerna märkte jag en nyfiken-

het hos informanterna. Det var som om de kom på att det visuella kunde inkluderas i deras 

yrke när intervjun ägde rum. Jag tror det var därför som de sa emot sig själva mycket 

under intervjuerna. De kunde hela tiden se att det finns ett behov av visuellt material. 

Samtidigt märktes en rädsla, alla hade lång erfarenhet inom yrket och ingen ville att det 

skulle framstå att de utövar sitt yrke på ett felaktigt sätt. De ville bekräfta att det som de 

utförde var rätt även om de inte inkluderade visuellt material i deras verksamhet. 

 

De enda som visade en mer genomtänkt idé om vad visuellt material är på högskolebib-

liotek var informant 6 och 7 som är verksamma vid en konsthögskola. Det märktes att 

dem funderat under lång tid på hur visuellt material skulle kunna inkluderas på deras 

högskolebibliotek. Det enda dessa informanter finner svårt är att se studenternas behov 

sedan den digitala utvecklingen, då det naturliga mötet med studenten försvunnit.  

 

7.4 Studiens begränsningar och möjligheter 

Inför intervjuerna hade jag problem med att hitta informanter som ville ställa upp på in-

tervjun. Många ville inte ställa upp då de inte ansåg sig ha någon undervisning som be-

rörde visuellt material. En anledning till detta kan vara att de inte vågade ställa upp. Detta 

är en kritik till min studie, då jag anser att jag skrämde iväg informanterna så att de inte 

vågade tacka ja till en intervju. Jag förmodar att de var rädda för att svara fel och bli 

kritiserade i studien. Det lät förmodligen som om bibliotekarierna borde ha stor kunskap 

om visuellt material när jag frågade efter den ansvariga för stöttning av visuellt material 

vid deras bibliotek. Jag visste redan innan insamlingen av materialet att visuellt material 

inom universitet- och högskolebibliotek är ett relativt outforskat område i Sverige. Med 

tanke på det är det logiskt att bibliotekarier vid högskolebibliotek i Sverige inte har någon 

utvecklad idé kring detta. Jag skulle därför varit mer mild och genomtänkt i min formu-

lering när jag frågade om de ville ställa upp. 

 

Studien kanske har fått de deltagande informanterna att tänka på visuellt material som 

något att inkludera på deras högskolebibliotek, på ett vis de flesta antagligen inte tänkt på 

innan. Att lyfta upp något till ytan gör att nya erfarenheter och tankar kommer in i verk-

samheten och kan på så vis utveckla den. Många av informanterna talade om att de trodde 

att det skulle bli mer naturligt att inkludera visuella material på högskolebiblioteken. 

Framtiden som de talar om är diffust beskriven. 
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Som resultat av studien går det tydligt att se att det går att använda sig av analysenmeto-

den för studien som är Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Standard modellen. Det skulle 

vara intressant att se om ett bibliotek skulle kunna tänka sig att använda modellen. Det 

gick att koppla alla färdigheterna till intervjuobjektens svar. Den färdighet som det gick 

att koppla minst till var färdigheten om att producera själv. Den färdigheten menade 

Hattwig m fl. (2013) är nytänkande och ännu ingen som används i yrket, därför blir inte 

resultatet oväntat. Om framtiden ser ut på följande vis, kommer studenter att kunna vända 

sig till biblioteken när det ska producera eget visuellt material? Om så är fallet så behöver 

bibliotekarien ökad kompetens genom utbildning. Under min utbildning vid det biblio-

teks- och informationsvetenskapliga programmet har vi aldrig pratat om visuellt material 

i en bibliotek- och informationsvetenskaplig kontext. Informant 5 ansåg att det borde in-

kluderas i utbildningen för bibliotekarier, och jag håller med. Vi lever i ett visuellt sam-

hälle, och som bibliotekarier måste vi ha förståelse för hur vi får hantera visuellt material 

ur ett informationskompetensperspektiv. Att hantera visuellt material ur informations-

kompetensperspektiv i en bibliotekskontext gör man lättast genom att använda Hattwig 

m fl. (2013) Visual Literacy Standard modell. I modellen framgår det tydligt hur man kan 

använda sig av Visual Literacy rent konkret i yrket. Utifrån studien kan jag konstatera att 

det gick att tillämpa modellen på hur högskolebibliotekarier arbetar. Jag tror att deras 

potentiella utveckling skulle kunna utvecklas ännu mer om dem själva var medvetna om 

modellen och på så vis kunde utgå ifrån den i yrket, samt om det var något som uppmärk-

sammades redan under utbildningen. 

 

Det går dock att konstatera utifrån studien att det finns saker som Hattwig m fl. (2013) 

Visual Literacy Standard modell missar, då modellen enbart fokuserar på hur färdighet-

erna kan fungera. Det tas dock aldrig upp hur detta kan fungera i praktiken, det vill säga, 

modellen nämner inte de sociala faktorer som det innebär att tillämpa en modell i ett yrke, 

vilket informanterna talar mycket om. Informanterna talar till exempel om att det krävs 

att bibliotekarierna har ett eget intresse för bilder för att inkludera det i sina arbetssysslor. 

Något annat som informanterna talar mycket om är utbildning, att om de ska tillämpa 

stöttning av visuellt material i deras arbete krävs vidareutbildning, vilket inte heller mo-

dellen betonar. 
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Sammanfattning  
Begreppet som förekommer inom forskningen för området hur man kan söka efter, an-

vända och värdera visuellt material inom bibliotek- och informationsvetenskap är Visual 

Literacy. Hattwig m fl. (2013, 66) hävdar att Visual Literacy inom biblioteksfältet blir 

förstått på samma vis som begreppet informationskompetens, att fokus ligger på hur bilder 

hittas och hur de kan användas. Det är påtagligt att studenter i dag framförallt vid college 

i Amerika saknar tillräckliga kunskaper om Visual Literacy (Schoen 2015; Beudoins 2016; 

Nelson 2004 & Hattwig m fl. 2013). Denna studie riktar sig mot hur högskolebibliotekarier 

ger stöd och information om visuellt material till sina studenter. Studien grundar sig på 6 

intervjuer med personer som arbetatar vid universitet- eller högskolebibliotek. 

 

Det tycks aldrig ha gjorts en studie i Sverige om hur högskolebibliotek inkluderar visuellt 

material i deras praktiska verksamhet. Syftet med denna studie är därför ett första steg att 

klargöra hur sökning, användning och värdering av visuellt material aktualiseras i det 

pedagogiska arbetet på universitet- och högskolebibliotek. Syftet bröts sedan ner i tre 

frågeställningar; Vilket stöd erbjuder universitet- och högskolebibliotek sina studenter 

kring hantering av visuellt material? Vilka färdigheter anser anställda vid högskolebib-

liotek att studenterna har att söka efter, använda och värdera visuellt material? Samt hur 

bedömer/uppfattar anställda vid högskolebibliotek sin egen kompetens och kunskap om 

frågor som handlar om sökning, användning och värdering av visuellt material? 

 

Studiens analys har skett med hjälp av studiens teoretiska ramverk som fungerar som ett 

filter i relation till det som framkom av informanternas pedagogiska arbete. Teorin sattes 

samman av en modell som skapats av organisationen för amerikanska college bibliotek, 

ACRL. Hattwig, Bussert, Medaille och Burgess (2011) är skaparna av modellen som kal-

las Visual Literacy Standards, i modellen framgår hur Visual Literacy kan användas i 

praktiken på collegebibliotek på sju vis. De sju färdigheterna som beskrivs i modellen är 

framtagna för att ge bibliotekarier råd i deras praktiska arbete.  

 

I resultatet blev det synligt att informanterna menade att det som ingår i visuellt material 

för universitet- och högskolebibliotek var frågor som berör upphovsrätt och visuellt 

material. Många av informanterna menade att det fanns en skillnad i uttrycket text kontra 

bild. Ingen av informanterna hade någon form av speciell undervisning om enbart visuellt 

material. De flesta informanterna menade att universitet- och högskolebibliotekens ansvar 



  
 

39 

vad gäller visuellt material var att möta upp studenterna där de själva efterfrågar stöd. 

Under intervjuerna visade många av informanterna att de inte visste om de besitter till-

räcklig kompetens om visuellt material för att kunna bidra med något till deras studenter. 

Samtliga informanter var eniga om att studenter idag har större vana att söka efter och 

använda bilder. De poängterar dock att det fanns kunskapsbehov hos studenter vad gäller 

användning av visuellt material. 

 

Studiens analys påvisade att det gick att tillämpa Hattwig m fl. (2013) sju färdigheter för 

att kategorisera hur visuellt material aktualiserades i bibliotekariernas pedagogiska ar-

bete. I studiens diskussion och slutsatser, behandlades en utvecklad bearbetning av 

materialet i studien. Det framkom att universitet- och högskolebiblioteken var användar-

styrda. För ett fungerande användarstyrt bibliotek krävs att studenterna informeras om att 

de styr bibliotekets tjänster. Informanterna begränsas i deras pedagogiska arbete att stötta 

studenterna i sökning, användning och värdering av visuellt material, på grund av budget- 

och tidsbrist. Informanterna visade sig obekanta till att det visuella hör till biblioteket. De 

flesta av informanterna känner att den akademiska institutionen är en institution för text-

baserat material. De kan se att det finns ett behov av visuellt material, men uttrycker osä-

kerhet om de besitter rätt kompetens. De enda som visade en genomtänkt idé var infor-

mant 6 och 7, det märktes att de funderat på hur visuellt material skulle kunna inkluderas 

i deras verksamhet. Även om informanterna visade sig osäkra på sin egen kompetens hade 

de tydliga åsikter om studenternas färdigheter vad gäller studenternas kompetens att söka, 

värdera och använda visuellt material.  En anledning till varför informanterna visade sä-

kerhet i den här frågan, kan bero på att det inte kan drabba dem när de talar om någon 

annan. I studiens avlutande reflektioner framkom en metodkritik, då många informanter 

skrämdes iväg inför studien. Ett mildare och mer genomtänkt tillvägagångsätt hade un-

derlättat. Förslag till vidare forskning är hur Hattwig m fl. (2013) Visual Literacy Stan-

dards modellen skulle kunna tillämpas i biblioteks-utbildningen och i bibliotekariernas 

pedagogiska arbete. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Bakgrund om informanterna   

- Ålder  

- Erfarenhet inom yrket 

- Utbildning och när 

- Vad tänker du att högskolebibliotek har för ansvar när det gäller stöttning av vi-

suellt material? 

 

Stöd i visuella medier – vad ges ut, vad borde ges ut 

- Vad och hur ges det ut för information om visuellt material vid erat bibliotek? 

- Vad tänker du tillhör visuellt material, samt vad tänker du ligger på högskolebib-

liotekens ansvar? 

- Hur skulle du beskriva vad informationskompetens är/handlar om? Kan du i så 

fall tänka att visuellt material ingår här och i så fall vad betyder visuellt material 

för dig som bibliotekarie? vad tänker du ligger på högskolebibliotekens ansvar? 

 

Studentens kompetens  

- Vad besitter studenter för kompetens om visuellt material? Vad har de för förkun-

skaper? Vad ser du generellt att studenter skulle behöva mer kompetens om i om-

rådet? 

- Upplever du att studenters kunskap om detta har förändrats över tid? 

- Vad finns det för konsekvenser om studenter använder visuellt material felaktigt 

i akademiska sammanhang är det likvärdigt med om de använder textmaterial fel-

aktigt? 

 

 

Bibliotekariens kompetens  

- Anser du att du besitter tillräcklig kompetens om visuellt material för att kunna 

bidra med något till studenterna? 

- Vad har bibliotekarien för kompetenser när de gäller sökrelaterade frågor hos vi-

suellt material? 



  
 

II 

- Vad har bibliotekarien för kunskaper när det gäller tillexempel copyright och bil-

der? 

- Hur skulle bibliotekariens kunskaper kunna utvecklas, har du några tips? 

- Du kanske inte anser att det är bibliotekariens uppgift, i så fall vem ska ta på sig 

ansvaret? 

- Informanterna talar mycket om att det handlar om eget intresse? 

 


