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Abstrakt 
___________________________________________________________ 
 
	  
Detta arbete är en del av delprojektet ”Bild av hum/sam” som förvaltas av Milda 
Rönn (fil dr i nordiska språk) på Humsamverkan. Projektet skapar bl.a. redskap 
och aktiviteter för att påverka den allmänt rådande föreställningen om humaniora 
och samhällsvetenskap och finansieras av VINNOVA - Sveriges 
innovationsmyndighet 
	  
Idag står till exempel provrör och matematiska formler som evigt återkommande 
symboler för forskning och vetenskap i framkant. Ett porträtt av Einstein 
representerar vanligtvis den vetenskapliga genialiteten, men det skapar samtidigt 
vanföreställningar om kvinnor och forskning. När forskning i allmänhet ska 
illustreras görs det mycket ofta med bilder från teknik- och naturvetenskapen. Det 
är alltså något som är inpräntat i vår kultur, att teknik- och naturvetenskapliga 
bilder uppfattas som normen för det vetenskapliga och får stå som sinnebilden för 
forskning generellt.   
	  
Problematiken är dock att de konventionella vita rockarna och provrören föga 
appellerar till en humanistisk forskare eftersom de inte överhuvudtaget 
representerar vad disciplinen står för. När humaniora och humanistisk forskning 
väl visualiseras görs det ofta i samband med en trave böcker, slumpmässiga 
grupper av människor eller enskilda individer. Det finns ingenting i bilderna, vare 
sig i komposition eller i element som tyder på att de föreställer vetenskaplighet och 
forskning. Dagens befintliga material kommunicerar med andra ord inte vetenskap 
och saknar verklighetsförankring. 
 
Hur kan man då påverka de konkreta bilder av humaniora och humanistisk 
forskning som finns, så att de visar på vetenskaplighet och innovativ kapacitet? 
Det övergripande målet är att utgå ifrån de befintliga bilder som idag finns att 
tillgå och utveckla dem till att bli vetenskapligt förankrade samt sammankopplade 
med forskning.  
 
Det hela har mynnat ut i ett förslag på en informationsdesign modell - 
Analysmodell. Det är en slags mall för bildarkitekturen som man kan följa i 
gestaltningen och tillblivelsen av bilder föreställande humanistisk forskning.  
 
 
 



	  

2	  

1 Inledning 
 
 
1.1  Bakgrund 
	  
1.1.1 Populärkulturen och vetenskap 
	  
Vår vardag präglas av ständigt nya sinnesintryck, genom radio, TV, internet, 
reklamskyltar och andra populärkulturella informationskällor. ”Populärkulturen 
ger oss onekligen viktig information om livet i dagens samhälle. Den genomsyrar 
vardagen och uttrycker såväl som formar våra tankar, drömmar och önskningar” 
(Lindgren, 2009, s.7). Storey (2001) menar att populärkultur är lika med 
masskultur, vilken naturligtvis präglas av kommersialism och masskonsumtion. 
 
Vi ”vet” och har fått ”lära oss” en del om exempelvis den medicinska 
forskningens framsteg; vad som orsakar fetma och om vilka marknadens senaste 
bantningsmetoder är. Det vi får serverat är inte direkt vetenskaplig kunskap i höjd 
med vad man kan uppnå genom att spendera tid över böckerna i ett bibliotek. Man 
får det levererat ändå, tämligen kastat på och efter sig genom ovan nämnda 
informationskällor och bredmedia i allmänhet. Forskningens rubriker står ofta 
skrivet med stora svarta bokstäver men varför uppmärksammas inte humanistisk 
forskning med samma intensitet eller i samma utsträckning som övriga 
discipliner? 
	  
Återigen, när man tittar på bilder som forskare, högskolor, forskningsfinansiärer, 
tidskrifter mm förmedlar så hittar man oftast bilder som speglar kemi eller 
kemiska experiment. Det är inte så konstigt, eftersom när temat speglas i 
populärkulturen handlar det oftast om genier inom kemi och godtyckliga bilder av 
kemiska ”experiment” (Rönn, 2014b). Bilder om vetenskap och uppfattningar av 
densamma är starkt inpräntade i vår kulturs undermedvetna. Trots att 
naturvetenskap är ett väldigt brett begrepp är ändå de flesta bilder som bildbyråer 
distribuerar konventionella och innefattar element från någon form av kemisk 
process (ibid). Är det så att humaniora och humanistisk forskning uppfattas som 
mindre populär?  
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Förståelsen för humanioras roll hindras alltså av det humanistiska ämnets gamla 
traditioner vid universiteten och en uppfattning som “[…] helt frånkänner 
humaniora ett eget värde” (Ekström & Sörlin, s10 och s.13). Det anses vara fult 
att tjäna pengar och kommersialisera sina idéer eftersom humanistisk forskning 
förväntas vara ett ”välgörenhetsarbete”, säger Helena Bani-Shoraka fil.dr i ett 
samtal på Humsamverkans kontor i Stockholm (Bani-Shoraka, Samtal 1, 2014). 

En annan anledning kan vara humanioras vida spektrum av vitt skilda ämnen. 
Faktum är att humaniora och samhällsvetenskap, i detta vårt tjugoförsta 
århundrade, är ämnen som är högst komplexa. Addera dessutom samtida trender 
som digitalisering, globalisering och den snabba utvecklingen av elektronisk 
media, som förändrat både omfång och modell för mänsklig interaktion och 
kommunikation (Müller, 2012).  

Naturligtvis är samtliga områden inom visuell kommunikation påverkade av 
denna transformation. Det förändrar också förutsättningarna. Till skillnad från 
t.ex. forskningen inom kemi då processen kan bestå av ganska symboliska 
beståndsdelar som användningen av instrument, redskap, specifika arbetskläder 
och faktumet att det hela äger rum i ett labb. Så ser Humanistisk forskning inte ut. 
I detta arbete kommer vi se att det som i allmänhet presenteras är en generaliserad 
föreställning om naturvetenskap som kanske bygger på att den naturvetenskapliga 
forskningsprocessen är diskutabel, och jag kommer beröra detta senare i 
rapporten. Saken är dock den att när det gäller humanistisk, språkvetenskaplig 
forskning (förutom några få fält som t.ex. fonologi, då används vissa tekniska 
instrument) så består forskningen av avancerade och komplexa metodologier, 
tekniker, analyser teknologier, metoder osv. Och i ett sådant	  hög-intellektuellt 
vetenskapligt arbete har man oftast bara papper och en penna som materiel (Rönn, 
Samtal 1, 2014). 

Populärkulturen uttrycker och formar människors värderingar i dagens samhälle 
vilket naturligtvis leder till sociala och kulturella konsekvenser (Lindgren, 2009). 
En tydlig sådan är att de få bilderna som finns på humanistisk forskning saknar 
både vetenskaplig trovärdighet och estetiskt värde (Rönn, Samtal 3, 2014). 
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1.1.2 Förtroende för forskning 

Enligt Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet, VA, 
finns det en minimal ökning av ”misstron” mot humaniora (Samtal 2, 2014). 
Orsakerna är flera och skiljer sig åt, det finns föreställningar som att forskning 
inte är ett område människor är särskilt insatta i, att det beror på människornas 
begränsade eller avsaknaden av universitetsutbildning osv. (Holmberg och 
Weibull, 2013). Men faktum kvarstår att humaniora har fått absolut lägst 
förtroende av alla vetenskaper. Det här ger oss en generell föreställning om varför 
humaniora och bilder på humanistisk forskning har fått ett dåligt mottagande 
hittills. Men bara själva existensen av detta projekt måste väl vara ett tecken på att 
en förändringens vind susar genom samhället, och vi får hoppas att den håller i 
sig.    

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Förtroende för forskning inom olika fält som bedrivs i Sverige. www.v-a.se                                                            
 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Enligt Humsamverkan, så saknas det överlag bilder och berättelser inom området 
humaniora och humanistisk forskning, sådana som ger utrymme för innovativa 
eller vetenskapliga beskrivningar. Idag får till exempel provrör och matematiska 
formler stå som evigt återkommande symboler för forskning generellt. Ett porträtt 
av Einstein representerar vanligtvis den vetenskapliga genialiteten.  
Men, de klassiska, eller rättare sagt konventionella, vita rockarna och provrören 
appellerar inte alls till en humanistisk forskare eftersom de inte på något sätt 
representerar vad humaniora och humanistisk forskning innebär.  
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När humaniora och humanistisk forskning väl visualiseras görs det ofta i samband 
med någon form av böcker. Bilderna brukar innehålla enskilda element som skulle 
kunna tillhöra humanioras ämnen (exempelvis en grupp människor, skrattande 
barn eller en penna på ett anteckningsblock), men som med sitt nuvarande budskap 
totalt saknar förankring i någon form av vetenskaplighet. Kort sagt så 
kommunicerar de bilder som representerar humaniora varken vetenskap eller 
forskning. 
 
1.3 Syfte 
 
De facto är de bilder som representerar vetenskap idag och forskning i allmänhet, 
natur- och teknik-vetenskapliga bilder. Syftet är därför att på en vetenskaplig 
grund undersöka varför dessa upplevs ha vetenskaplig innehåll, och hur detta 
bildspråk kan appliceras och anpassas för att skapa bilder som förmedlar vad 
humaniora som disciplin behandlar, och sin tur sammankoppla bilderna till 
vetenskap och forskning.   
 
1.4 Målgrupp 
 
Humsamverkan är ett treårigt projekt (finansierat av VINNOVA) som startades i 
januari 2013 för att bidra till detta. Dels skapar projektet redskap och aktiviteter 
för enskilda forskare, högskolor/universitet, forskningsfinansiärer och samhällets 
organisationer, som kan bidra till att öka samverkan. Bl a startar projektet en 
ideell förening som på lång sikt tar över arbetet. För att utforma redskap och 
aktiviteter som verkligen är användbara, görs detta i samverkan med föreningen 
(som också har ett rådgivande organ med representanter från 
universitet/högskolor, forskningsfinansiärer och samhällets organisationer).  
Det slutgiltiga bildmaterialet läggs upp i en digital bildbank. Bildbanken kommer 
att användas av högskolor och tillhörande institutioner, enskilda forskare, skolor, 
forskningsfinansiärer, samhällsorganisationer, press och statliga såväl som privata 
företag.   
 
1.5 Frågeställningar 
 

• Vad är det som gör att naturvetenskapliga bilder förknippas med vetenskap 
samt forskning? Vad utmärker denna genrebild? 
 

• Hur kan man höja humanistiska-bilders vetenskaplighet och innovativ-
kapacitet och sammankoppla dem med forskning? 

 



	  

6	  

 
1.6 Avgränsningar 
 
En del av arbetet kommer behandla ämnet bilder av humaniora och humanistisk 
forskning generellt. Humanistisk forskning innefattar en mängd olika ämnen och 
inom varje ämne forskar man i otaliga fält och inriktningar. För att göra arbetet 
genomförbart, kommer jag därför att fokusera på humanistisk forskning inom 
språkvetenskap.  
 
Ytterligare en avgränsning görs inom språkvetenskapens olika ”riskzoner”.  Med 
”riskzon” menas en inriktning som är svår att visualisera, ofta eftersom det i 
forskningsarbetet används lite eller rentav inga instrument och redskap som direkt 
förknippas med disciplinen. Det finns alltså en risk för missförstånd kring vad 
ämnet eller innehållet i bilden handlar om, dvs vilket forskningsområde som 
visualiseras. Exempelvis så är fonologi enklare att visualisera, och därmed att 
känna igen eftersom arbetet sker med en specifik utrusning i ljudstudio. Motsatsen 
till detta skrå är samtalsanalys, som har högst svårighetsgrad när det kommer till 
att avbilda/visualisera och vilket medför risken att bilderna oftare blir 
misstolkade.  
 
De naturvetenskapliga bilder som jag analyserar i detta arbete avgränsas till 
svenska bildbyråer. På grund av arbetets tidsram analyseras endast operativa 
(naturvetenskapliga) bilder, dvs bilder med människor som är engagerade i en viss 
aktivitet (en mer ingående förklaring följer i del 2.2.4). De humanistiska bilder 
som förekommer i studien har erhållits av Milda Rönn på Humsamverkan.  
 
En del av utmaningen är att gestalta artefakten med hänsyn till kön- och 
genusperspektiv.  
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Interpretant(Form)

       Bild

          Object

Humaniora
Representment

     Perception 
av humanioras avbildning

 

2 Avhandling 
__________________________________________________ 
 
2.1 Teori 
 
2.1.1 Bildsemiotik  
 
”Oftast spelar bilden en avgörande roll för hur vi förstår vår omvärld och oss 
själva” (Eriksson & Göthlund, 2012, s.170). Semiotiken beskriver 
betydelsemekanismer såsom de uppfattas av de människor som använder sig av 
dem. Sonesson (1992, s.79) antyder att man kan utgå ifrån principen att den 
vanliga bilden är en avbild. Bilden som avbild har sin egen mening, som får sin 
tillblivelse genom betraktarens föreställning om motivet (ibid). En slags 
preordinerad perception. En bild på humanistisk forskning kan alltså vara en av-
bild av ”sig själv”/vetenskapen. 

 ”Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign (Pierce, 1932, s.172)” Om 
man skulle tillämpa Pierce semiotiska triangel som kommunikationsmodell för 
detta projekt skulle den ser ut på följande sätt (Chandler, 2010, s.30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder att vår förståelse och föreställning om omvärlden påverkas av våra 
mentala bilder. (Eriksson och Göthlund, 2012, s.168) Dessa mentala bilder 
fungerar som en slags informationsbank där vi kan hämta kunskap som möjliggör 
för oss att motta det visuella föremålet och framför allt tolka bildens alla element 
till en meningsfylld helhet. Förståelsen av observerande image är alltså en inlärd 
förmåga. Enligt denna teori kan människor lära sig läsa nya bilder av humaniora 
och även se dem som vetenskapliga.   
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2.1.2 Visual literacy 

För ungefär tio år sedan genomförde it-företaget Tieto i samarbete med Svenska 
Tecknare en omfattande studie av förändringar i informationsflöden. Deras 
prognos är att år 2020 kommer information bestå till 80 procent av bild och endast 
20 procent av text. Runt år 2000 rådde det omvända förhållandet. (Eng, 2014, s.2) 
_________________________________________________________________ 

Det föreslås att den moderna förståelsen av vår omvärld är beroende av hur 
betraktandet av bilder är underkastat olika seenderegimer - ”scopic regimes” som 
likställer själva seendet med kunskap. Chris Jenks, 1995 (citerad i Rose 2006, s.3) 
påstår att titta, att se och att veta har blivit farligt sammanflätade så till den grad 
att den moderna världen numera är ett “har sett” fenomen.  

Marion G. Müller, fil.dr i Masskommunikation vid Humaniora och 
Samhällsvetenskapliga högskolan i Bremen, uttrycker sig starkt om någonting 
som kallas visuell kompetens; hon menar att det är oerhört viktigt men fortfarande 
ett ganska ostuderat fält inom humanistisk forskning.  

I sin artikel (2012) pratar dessutom Müller om visuell interpretation competence, 
som står för ett paradigm i den grundläggande forskningen av visuella föremål 
inom:    

• produktion  
• distribution 
• perception 
• tolkning  
• reception  

Det hela syftar på förståelsen av visuella kommunikationsprocesser i den samtida 
sociokulturella kontexten. I vetenskapliga sammanhang är bilder en 
informationskälla för kommunikation och hur bilden kommunicerar sitt budskap 
förorsakas av samverkan mellan representationsform, genre och kontext (Eriksson 
& Göthlund, 2012, s.195).  
 
2.1.3 Visuell retorik 

Douglas Ehninger kunde inte sagt det bättre själv, redan 1972 faktiskt; definierade 
han visuell retorik som en förklaring till hur människor påverkade varandras 
tänkande och beteende med hjälp av strategiska symboler. Visuell retorik 
utforskar i flera lager hur symboler formar och definierar människans upplevelse. 
Utformad konceptmässigt som ett instrument för kommunikation, så genererar 
visuell retorik information genom symboler.  
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Det är dock inte alla bilder som kommunicerar med hjälp av visuell retorik. Det 
som utgör en bild för en kommunicerande artefakt är närvaron av tre komponenter 
(Foss, 2005, s.145). Bilden ska:  
	  

• vara symbolisk 
• innehålla någon form av människoaktivitet 
• vara tillgänglig för en åskådare att observera och interagera med  

	  
Vi kommer att under arbetets gång se att naturvetenskapliga bilder uppfyller alla 
dessa kriterier. Dessutom ska den visuella retoriken lyftas fram, i mitt arbete med 
att sedan utveckla humanistiska bilder. 

2.1.4 Gestaltpsykologi och gestaltteori  

I gestaltpsykologi utforskar man hur människan upplever omvärlden, och hur vi 
skapar meningsfulla helhetsupplevelser. Smith (2005) påstår att människans 
perception påverkas beroende på hur man skapar meningsfulla helhetsupplevelser. 
Människan har alltså en undermedveten tendens och förmåga att kombinera och 
organisera visuell information, dvs det finns ett behov av mening och ordning. 
Dessa mönster gör det lättare för hjärnan att snabbare kunna lagra och tolka 
information. De mest kända lagarna inom området eller som de också kallas, 
principerna, är:  

     
• likhetslagen law of similarity 
• närhetslagen law of proximity, law of simplicity  
• slutenhetslagen law of closure 
• erfarenhetslagen law of experience (Smith et al. 2005, s. 82-85). 

Man kan applicera de ovanstående gestaltlagarna på projektets utvalda 
naturvetenskapliga bilder och därmed fastställa att de fungerar, samtidigt som 
man gör bildkompositionerna mer sammanhållande med en logisk kontinuitet. 
 
2.1.5 Källkritik 

Ronald Barnett skriver i sin bok [Higher Education: A Critical Business, 1997:1]  
”Critical persons are more than just critical thinkers. They are able critically to 
engage with the world and with themselves as well as with knowledge”.  
Han menar, kortfattat, att bristande uppmärksamhet vid kritisk tänkande och 
undermålig källkritik undergräver kvalitén på högskoleutbildningen och därmed 
utvecklingen av såväl jaget som för omvärlden.  
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Jag tycker att Barnetts teorier har hög relevans för informationsdesign också. 
Ofullständig källkritik, bristfälliga referenser i forskningen kommer följaktligen 
att resultera i något annat än god, trovärdig design.  

Primärkällorna är i stor uträkning böcker [om informationsdesign, bildretorik, 
visuell perception och tolkning av bilder] och vetenskapliga artiklar med direkt 
relevans i förhållande till mina frågeställningar. Dessutom använder jag mig av 
ovetenskapliga tidningsartiklar, dock med en stark anknytning till ämnet.  En del 
av litteraturen ifråga är rekommendationer av högskolelärare. Studentlitteratur är 
också en betydande källa då man kan fullfölja sitt arbete med stöd av akademisk 
kunskap.   

 

 

2.2 Metoder 
______________________________________________________ 

I min studie tillämpar jag en marknadsundersökningsmetod då jag gör historisk 
forskning (Noble och Bestley, 2005, s.58). Den går ut på att granska befintligt 
visuellt material inom fältet vetenskap, specifikt naturvetenskapliga och 
humaniora/språkvetenskapliga bilder, och granskning av tidigare forskning inom 
genrebilder, visuell symbolik samt bildretorik, kontext och budskap (a.a.15). 
Creswell et al. (2003) ger exempel på liknande arbetsstrategier, någonting som 
kallas mixed methods. Med syftet till detta projekt i åtanke anser jag det passande 
att följa en av deras metoder, nämligen: Sequential Explanatory, design strategin. 
Detta är en mixed method i två faser som går ut på att man analyserar och bygger 
 den huvudsakliga kvalitativa empirin med hjälp av initiala kvantitativa data 
(ibid).  
_________________________________________________________________ 
 
2.2.1 Research  
 
För att skapa en övergripande förståelse för projektet samt att styra det hela i en 
riktning, börjar jag med utveckling av passande metoder för research/forskning. 
Det är ofrånkomligt att forskning i sig kräver kunskap och professionell färdighet. 
Något som också smittar av sig med tanke på att verksamheten oftast är självstyrd 
och att en designer arbetar självständigt, så bäddar forskningsprocessen för 
kritiskt tänkande, kritiska reflektioner kring såväl bra beslut, som för de mindre 
framgångsrika vägval man tagit under projektets tillblivelse (Noble & Bestley, 
2005, s.212). 
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Forskningsprocessen är precis som designprocessen – iterativ. Den kallad helical 
eller cyclical (spiralformad) och visualiseras oftast som en spiral (Leedy och 
Ormrod 2010, s.7; Westerlund, 2005). I processen kan nya utmaningar uppstå och 
flera nya frågor dyka upp. Att välja rätt forskningmodell är avgörande eftersom 
den kan påverka frågeställningarna samt det slutgiltiga resultatet och samtidigt 
underlätta att åstadkomma ett önskvärt resultat (Creswell, et al., 2003). 
	  
2.2.2 Sequential explanatory design strategin 
 
Jag väljer att arbeta med en metod som heter mixed metod. Metoden innefattar 
följande steg: 

•    Inhämtning av generell information om humaniora och språkvetenskap:  
        intervjuer  
        samtal  
        litteratur 
        övrigt: tidigare forskning, vetenskapliga artiklar osv. 

•    samling av bilder av naturvetenskap och naturvetenskaplig forskning 
•    samling av bilder av humanistisk forskning och språkvetenskaplig 

forskning 
•    analys av de naturvetenskapliga bilderna:   

        a) upptäcka och urskilja visuella element  
        b) identifiera metodiken bakom dess bild-arkitektur 
        c) göra en rapport av den införskaffade statistisk empiri 

• tillämpning  av de igenkännings-strategier som finns i naturvetenskapliga 
bilder i utveckling av en metod för gestaltningen av bilder för  
humaniora/språkvetenskaplig forskning 
 
 

	  
	  
	  
 
 
 
Creswell et al. (2003, s.73) 
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2.2.3 Bildanalys 
 
Detta är en lämplig metod, eller rättare sagt, ett verktyg för att lära sig att se, tolka 
och tala om bilder (Eriksson & Göthlund, 2012, s.30).	  För att kunna använda 
kunskapen om naturvetenskapliga bilder måste jag först förstå dem. Jag kommer 
att nyttja två olika typer av bildanalyser: stilanalys och formalanalys. Metodvalet 
grundades på själva typen av bilder, genren och målet bestämde förutsättningarna.  
 
När man gör formalanalys betraktar man komposition, färg och form. 
Formalanalys är alltså beskrivningen som ligger till grund för stilanalysen. 
Stilanalys används av kännaren och konnässören för att identifiera en konstnärs 
specifika sätt att t ex måla (a.a. 33-35). Alltså lär man sig att känna igen olika 
stilar, genom att lära sig specifika tekniker och ingredienser.  
 
2.2.4 Bildkategorisering 
 
Härtill kommer också att de undersökta bilderna har olika karaktär. De flesta 
bilderna innehåller människor, eller vissa mänskliga element (händer, en del av ett 
ansikte osv.) och de andra bilderna består av kompositioner med vetenskapliga 
instrument (provrör, mikroskop osv.) Det första fallet, alltså, återger en viss 
aktivitet i bilderna och de sistnämnda ser ut som ett orörligt stilleben. Jag tycker 
därför att detta är viktigt att ta fram en ändamålsenlig strukturering. Bilderna ska 
följaktligen kallas operativa och icke operativa.  
	  
 

Insamling 
av bilder

sortering  
av bilder

 resultat analys av 
resultat

identifiering 
av bilder

analys 
av bilder

förvandlig av 
kvantitativ data
till kvalitativ

resultat

Sökord: olika språk
Källor:   Google, 
               bildbyråer 
               vetenskapliga 
               tidningar

Sökord:  svenska
                 språk
Källor:  svenska
              bildbyråer

Olika typer av 
naturvetenska-
pliga

Stereotypiska:
operativa
icke operativa

Beståndsdelar,
återkommande 
element

AnalysmodellMetodval för 
ett kvalitativt
resultat

Schematisk bild av Sequential explanatory design 
strategin tillämpad i detta arbete.

Tillämpling av  
Analysmodellen
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2.2.5 Intervjuer och samtal 

Denna undersökning omfattar bl.a. personliga intervjuer och samtal – som också 
hör till kvalitativa metoder till, för att djuploda ett specifikt fenomen - 
språkvetenskapen och visualiseringen av den samme (Marshall och Rossman, 
2011). Mitt mål är att få ett utstickande perspektiv på specifika frågor som det här 
projektet gäller. De intervjuade är fem personer som jobbar som ansvariga för 
inköp av bilder på de fem utvalda bildbyråerna. Huvudsyftet med intervjuerna är 
att utreda vad som påverkar vilka bilder av vetenskaplig karaktär som hamnar i 
deras databas.  

För att få grundläggande information till projektet utfördes dessutom tre grupp-
samtal (ett av dem mellan mig och en person till) Två av samtalen ägde rum på 
Humsamverkan i Stockholm. Ett samtal genomfördes via Skype.  

Såväl formen av intervjuerna som personliga intervjuer och samtal ställer krav på 
den som ska utföra intervjun. Detta sätt att samla empiri passar ändamålet, 
eftersom det tillämpar möjligheten att improvisera, anpassa och att styra dialogen 
i en önskvärd riktning (Holme och Solvang, 1997, s. 99). Alla samtal och 
intervjuer dokumenterades genom bandinspelningar. Med hänsyn till etiska 
aspekter har alla deltagare meddelats om att jag ska spela in och lämnat sitt 
godkännande. 

2.2.5.1 Samtal 

Första tillfället inträffade den 26 februari 2014 på Humsamverkans kontor i 
Stockholm. I samtalet deltog Milda Rönn, fil.dr i nordiska språk, samtals- och 
textforskare och projektledare på Humsamverkan och jag själv. Samtalets form 
och miljön i sig var informell och avslappnad, det hela skedde över en varm kopp 
té och kakor. Milda inledde diskussionen och jag fick ställa frågor under samtalets 
gång. Jag fick reda på grundläggande information om humaniora, humanistisk 
forskning samt språkvetenskap och lingvistik.  

Vi berörde olika utmaningar humaniora har landat i som exempelvis att 
humaniora inte kopplas till vare sig vetenskap, innovation eller genialitet. 
Genialiteten förknippas med genusperspektivet. Samtalet frilade att genusfrågan i 
vetenskapliga och i forskningssammanhang är fördomsfull, att kvinnor inte får 
vara varken geniala, uppfinnare eller vetenskapliga.  
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2.2.5.2 Intervju 

Med kvantitativa intervjuer har jag kunnat fördjupa mig i mitt specifika 
vetenskapliga forskningsfält. Metoden är särskilt användbar när man har behov att 
lära sig ny information på kort tid, då de intervjuade snabbt kan tillföra en mängd 
betecknande kunskap. En varning är dock att experter kan ha en tendens att 
överskatta sin egen expertis och utveckla egna antaganden (Holme&Solvagn, 
1997, s.55). 
 
De personliga intervjuerna expedierades via telefon. Telefon-intervjuer är inte helt 
fullkomliga om man är på jakt efter mer personlig kontakt och informationen 
utöver det audiella (Andersson, 1994, s.24).  Jag anser att den muntliga metoden är 
ultimat för mitt ändamål, då jag har förberett ganska bestämda och korta frågor. 

 
 
 
2.3 Genomförande 
___________________________________________________________ 
Huvudsakligen fokuserar vi på hur vi kan påverka konkreta bilder av humaniora. 
Medelst Humsamverkans resurser kan man konstatera att bilderna som finns att 
exploatera brister både i vetenskaplig höjd och som informationsbärande redskap. 
Hur kan då allmänheten träna bild-läs-förmågan på bildmodeller som förmedlar 
fel eller ett tvetydigt budskap, särskilt när bilderna uppträder i ett visst 
sammanhang eller kontext, och dessutom som de publiceras i populära medier och 
auktoritära referensverk? I vilket ände ska man då börja?  
 
2.3.1 Generiska bilder av naturvetenskap och naturvetenskaplig 
forskning 
 
Som det har nämnts tidigare är forskningsprocessen i likhet med designprocessen 
- iterativ. Nya utmaningar kan uppstå och flera nya frågor dyka upp när som helst 
i processen. Oförväntade och oplanerade förändringar öppnar dock upp nya dörrar 
och kan även förenkla arbetsflödet.  
 
Det fick jag bekräftad redan i början av projektet. Inledningsvis var planen att 
analysera några bilder från tre olika vetenskapliga källor: Google, bildbyråer och 
vetenskapliga tidningar. Just vid detta läge föll valet både på internationella och 
svenska referenser. Redan vid första fasen av analysen uppstod två oförväntade 
problem.  
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• Det finns en subtil skillnad mellan betydelser i olika språks terminologi 
och i detta fall gällde det engelska och svenska.  En osäkerhet uppkom om 
huruvida humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen ens formellt 
räknas som vetenskaper (det engelska ordet för vetenskap, science, brukar 
för övrigt bara omfatta naturvetenskap och teknikvetenskap). Ordet 
humaniora (och engelska motsvarigheten humanities) har inte ens ordet 
vetenskap (respektive science) i sig.  
 

• Förutom att tidningarna liksom de senare källorna var på två olika språk, 
fanns det risk att samla felaktig empiri, dvs. att se och leta efter det man 
förväntar sig.  
 

• Denna typ av insamling av data lutar sig mer mot den kvantitativa 
metoden under det att för detta projekt krävs kvalitativ data. Dessutom 
består innehållet till nittio procent av kommersiell naturvetenskaplig 
information. 

	  
För att snabbt komma fram till ett resultat har beslutet följaktligen blivit att 
utesluta Google och tidningarna som källor och enbart fokusera på svenska 
bildbyråer: Folio, Johnér, Mostphotos, Pixgallery och Scanpix. Jag använder mig 
av en sorteringsmetod som kallas straitfield sampling. Man sorterar 
material(bilder) utifrån de befintliga undergrupper som finns i databasen (Rose, 
2006, s.63). 
 
Bilderna är utvalda efter mångfald. De är skilda väsen så till vida att de har olika 
struktur, olika förutsättningar och varierande omfång: allt från den största byrån i 
Sverige – Scanpix TT, till de betydligt mindre. Undersökningen visade 
omedelbart att bildbyråerna (förutom en undantagen) har några saker gemensamt.  
 

• Nästan samma bilder dök upp i respektive bildbyrå vid sökningarna med 
orden: vetenskap, naturvetenskap, forskning och forskare, dvs att alla 
bilder faller i samma kategori 
 

• Sökresultaten gav ingen träff varken vid användning av orden humaniora, 
lingvistik eller språkvetenskap. (undantaget gäller bildbyrån Mostphotos. 
Vi återkommer till detta; se tabellen) 

 
• Alla bilder inom de sökande fälten är fotografier. (undantaget gäller 

bildbyrån Scanpix, där återfinns feature grafik som kommunicerar 
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Bild6. Resultat från bildbyrån Pixgallery. http://www.pixgallery.com

Bild7. Resultat från bildbyrån Scantix. http://bild.tt.se/app/

SCANTIX

PIXGALLERY

Resultat från bildbyrån Pixgallery. http://www.pixgallery.com

Resultat från bildbyrån Scanpix. http://bild.tt.se/app/

vetenskap och som inte har någon vetenskaplig förankring alls, under 
rubriken grafik i sökmotorn. 
 

Nedan följer exempel av de sökresultat som framkommit i undersökningen från de 
fem utvalda bildbyråerna. De representerar de typiska bilder av vetenskaplig 
karaktär som förekommer allra mest. Undersökningen har utförts med begränsade 
resurser och resultatet får därmed ses mer som suggestiv med en övergripande 
föreställning om problemställningen. Jag baserar min kvalificerade bedömning på 
resultat som jag har fått fram genom att ha undersökt ca 120 bilder från varje 
bildbyrå. 
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FOLIO

JOHNÉR

MOSTPHOTOS

Bild5. Resultat från bildbyrån Mostphotos. https://sv-se.mostphotos.com

Bild3. Resultat från bildbyrån Folio. http://www.folio.se

Bild4. Resultat från bildbyrån Johnér. http://johner.se

Resultat från bildbyrån Folio. http://www.folio.se

Resultat från bildbyrån Johnér. http://johner.se

 Resultat från bildbyrån Mostphotos. https://sv-se.mostphotos.com
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Folio

Johnér 

Mostphotos

Pixgallery 

Scanpix 

     Vetenskap      Naturvetenskap Forskning
Forskare Humaniora Språkvetenskap

73 0 101
19 0 0

5000 0 1941 0 0

20552 42255 46711
2103 14 22

83 0 109
7

0 0

57037 472* 21427
1177

0 0

Jämförande tabell - bildbyråer vs antal bilder. 
*Sökordet naturvetenskap gav ett resultat som endast visade olje-och akvarellmålningar av djur, fåglar och växter. 

Vad får representera    
naturvetenskap och 

naturvetenskaplig forskning

Vad får representera   
humaniora och
humanistisk forskning

Naturvetenskapliga

bilder

Ovetenskapliga

bilder

TVÅ VARIABLER 

Vad får representera    
vetenskap

Tabell över sökordsresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Undersökningen visar att bilderna inom de vetenskapliga fält som detta arbete 
handlar om, nämligen humaniora, humanistisk forskning samt språkvetenskap och 
språkvetenskaplig forskning ger inga resultat i sökmotorerna. Med andra ord så 
står naturvetenskapliga bilder alltså som default i sökmotorerna. Det kan bero på 
att de ansvariga som programmerar och uppdaterar bildbankerna samt inköparna 
har svårt att överblicka alla komplicerade fackord, säger Ronnie Peterson, VD på 
Pixgallery. Det kan också bero på, enligt Humsamverkan, att man i allmänhet inte 
är van att se humanistiska bilder när man pratar om forskning, och att man helt 
enkelt inte tränats att se bilder av humaniora som vetenskapliga. 

Det går att utröna en tydlig disposition bestående av två variabler:  

 

 

 
 
 
 
 
 
   ? 
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2.3.2 Bildanalys 
_________________________________________________________________ 

2.3.2.1 Formalanalys 

Följande är ett destillat ur ett samtal med Milda Rönn, projektledare på 
Humsamverkan, i vilken hon återberättar en forskares/kemists upplevelse om ett 
typisk förfarande när en fotograf ska avbilda forskning (Samtal 3, 2014). 
_______________________________________________________________________________________  

Kemister tillbringar sina i allmänhet sina arbetsvardagar på ett vanligt kontor där 
de sitter och jobbar framför en dator. När fotografen kom frågade han genast om 
de kunde förflytta sig till ett laboratorium, trots att det inte är kemisters naturliga 
arbetsmiljö. Dessvärre ansåg han labbets naturliga miljö vara stökig och oren. Då 
gjorde teamet vissa åtgärder för att skapa en mer steril och clean bakgrund. Fastän 
kemister aldrig bär arbetsuniform fick de leta upp de vita rockar. Dessutom ville 
fotografen ha en safir-blå vätska i några provrör vilket de var tvungna att skaffa på 
egen hand, eftersom en sådan vacker vätska normalt inte förekommer.  

Det finns alltså bristande - till - ingen förståelse för forskning i allmänhet men 
även när det kommer till forskning i kemi, eftersom bilderna inte stämmer med 
verkligheten, säger Milda Rönn (ibid.). Dock är nog orsaken till varför bilderna är 
uppstagade många gånger av praktiska orsaker. Susanne Grönroos, fotograf och 
VD på bildbyrån Folio har gjort sig andra erfarenheter om samma scenario om 
uppkomsten av naturvetenskapliga bilder. ”Jag skulle vara jätteglad om jag fick 
en möjlighet att få komma in och göra dokumentära, naturliga, äkta bilder inom 
de vetenskapliga områdena” säger Susanne Grönroos vid en intervju (2014-04- 
18).  
 
Hon berättar att det kan vara jättesvårt att komma in.  ”När vi har försökt att fota 
sjukvård, var vi tvungna att låna en sal, eftersom vi inte fick vara på mottagningen 
och vi fick absolut inte ta någon personal. Vi fick ta in egna känningar, eftersom 
vi inte ville ha modeller. Fotografen ordnade sin egen mamma till att agera läkare 
och en väninna fick vara patient.” Grönroos hävdar att det inte finns någon inom 
vården som direkt skulle kunna tacka ja till att vara med på bild. Utan att det 
handlar om sekretess; det handlar om en stor apparat för att få tag i någon som 
kan godkänna att just den här personen får vara med på bild. 
 
Trots de olika skälen till varför bilderna många gånger är uppstagade, förlitar jag 
på mig min egna undersökning. Man kan systematisk följa ett återkommande 
mönster i bildernas stil-, maner- och intentionstendenser.  
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Jag ska således analysera och tolka en visuell artefakt som avbildar/representerar 
naturvetenskaplig forskning. För att utforska på djupet tillämpar jag en bildveten-
skaplig metod för bildanalys. Detta gör jag för att förstå varför naturveten-
skapliga bilder är lättförståeliga och populära även för en iakttagare som inte är 
insatt i ämnet. Jag vill upptäcka och urskilja visuella element och metodiken 
bakom dess bild-arkitektur för att sedan använda de egenskaperna i skapandet av 
bilder om språkvetenskaplig forskning. Den utvalda bilden framställer ett typiskt 
manér som oftast förekommer i vetenskapliga sammanhang.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I formalanalysen uppmärksammas primärt komposition, färg och form vilka i sin 
tur utgör förutsättningarna för bildkommunikation (Eriksson & Göthlund, 2012, 
s.33). Jag börjar med att konstatera att bildkompositionen är uppbyggt på en 
diagonal linje, som en tänkt förbindelse mellan likartade bildelement.  Längst 
linjen befinner sig människor och ett provrör på var sin ände. Diagonallinjen ger 
ögat en tråd att följa in i bilden och skapar samtidigt spänning.  
Två människor i förgrunden tittar på ett föremål vilket skapar en riktning i bilden, 
dit uppmärksamheten styrs. Denna riktning stöds av ytterligare två homogena 
linjer från en sprits och en surfplatta som riktar sig mot samma föremål. Alltså 
dras all uppmärksamhet åt ett och samma objekt – ett provrörställ med några rör i. 
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Det finns tre människor som föreställer forskare. Ett subjekt sprutar blå vätska i 
en provrör. Ett annat subjekt sitter bredvid och skriver/gör anteckningar på en 
surfplatta och det tredje subjektet står i bakgrunden; han håller upp en medicinsk 
flaska med röd vätska och hans blick riktar sig mot flaskan. Vi ser också i 
bakgrunden några hyllor med medicinska flaskor i samt en del av taket. 
Skärpedjupet framhäver motivet förtjänstfullt. Det påverkar bakgrunden och 
förgrunden eftersom fokus ligger i den centrala delen av bildkompositionen och 
gör att bakgrunden och en del av förgrunden är suddigare.  
 
Bildens färgpalett har olika nyanser av blått. Här kan man också nämna colors in 
brandig, en metod som utgår på att man gör en produkt mer populär genom att 
förutsätta kundernas/iakttagarens reaktion till relationen mellan färg och själva 
produkten (Percept&Research). Den blå färgen förnimmes som lugnande och 
hjärnan tolkar de korta ljusvågorna som stabila och trygga. Vissa studier visar att 
just den blå färgen förknippas med intelligens och effektivitet och även stimuli för 
kreativ tänkande (Smeesters och Liu, 2014).  

2.3.2.2 Stilanalys 
 
Över till nästa del i bildanalysen. Som det har nämnts tidigare, målet med 
analysen är att identifiera vad som kännetecknar en typisk naturvetenskaplig bild 
samt vilka informationsdesign-element som utlöser igenkänning. Inom 
konstvetenskapen finns en term som kallas stilanalys.  
 
Med respekt för det arbete inom området som gjorts hittills kan stilanalysen vara 
till nytta för såväl konstverk som naturvetenskapliga fotografier.  
Likväl som att en stilanalys används för att befästa vilka gemensamma drag 
exempelvis designers och konstnärer har inom en grupp (under samma 
kulturhistoriska period) (ibid.) kan stilanalysen användas för att överblicka sådant 
som karakteriserar stereotypiska naturvetenskapliga bilder.   
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Precis som i andra likartade naturvetenskapliga bilder kan vi ganska lätt 
identifiera de enskilda elementen i vår exempelbild; bilden har en klar struktur. I 
den betonas ett sätt att framhäva kristallisationspunkten genom skärpedjup och 
tydligt nyttjande av brännvidd, något som återfinns i bilderna från de utvalda 
bildbyråerna. Färgernas skala: vit och blå (ibland kan det förekomma en läcker 
grön och röd vätskefärg).  
 
Människorna föreställer forskare och det känner man igen med tack vare, vad som 
anses vara den vetenskapliga forskningens attribut: skyddsglasögon, 
gummihandskar och återigen vita rockar. Oftast finns flera människor i 
kompositionen. Forskarna tittar på provrören med observanta, analytiska blickar. 
Man kan också konstatera att händelsen på bilden äger rum i vad som ser ut som 
ett labb.  
 
2.3.3 Bildsemiotik  
 
Vad gäller designen av den utvalda, naturvetenskapliga bilden så kan man säga att 
den har ett entydigt budskap. Bilden lämnar inte utrymme för en chansartad 
tolkning. Det är paradoxalt att, trots att bilden föreställer ett motiv som egentligen 
skulle kunna klassas som entydigt endast för exklusiva grupper av kemister, är det 
fullständigt begripligt vad bilden kommunicerar även för någon som inte är insatt 
i ämnet – vetenskap. Även om vi tittar på en mer komplicerad bildkomposition 
med t.ex. olika kemiska formler och molekylära strukturer på en plexiglasskiva, 
begriper vi vad vi ser. Vi har lärt oss att identifiera element och symboler. Sådana 
typer av bilder har blivit etablerade och populariserade i vårt samhälle. Med andra 
ord är vår perception av symbolerna kulturellt betingad (Wærn, Pettersson & 
Svensson, 2004, s.40). Bilden är emellertid inte längre entydig om man extraherar 
den från sitt vetenskapliga sammanhang. Det krävs naturligtvis särskild kunskap 
och kompetens samt visuell interpretation competence för att tolka vetenskapliga 
bilder som exempelvis röntgenbilder.  
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2.3.4 Analysmodell 
 
Nedan följer en ”sammanfattning” av min analys i form av en punktlista av 
beståndsdelar som utgör vad jag anser vara en stereotypisk naturvetenskaplig bild. 
Elementen som jag bygger modellen på är återkommande och igenkänningsbara i 
de operativa bilderna. Detta är en slags mall för bildarkitekturen som jag kallar  
Analysmodell 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

För att testa och säkerställa att resultatet av min analys är tillförlitligt och 
fungerande ska jag tillämpa ett omvänt tillvägagångssätt att göra analysen. 
Tanken är att ta Analysmodellen och applicera den på en annan operativ, 
naturvetenskaplig bild. Bilden kommer från en av bildbyråernas arkiv, och enligt 
min kvalificerade bedömning, baserad på den undersökningen jag har gjort 
tidigare, representerar den också en konventionell naturvetenskaplig bild.  

 

 

 

  Fler än ett subjekt/forskare

  Subjekten har på sig professionella attribut:  skyddsglasögon 
                                                                                    gummihandskar
                                                                                    vita rockar
 
  Ett objekt: provrör, medicinska flaskor (och/eller matematiska formler på en 
                                                                          plexiglasskiva), ett mikroskop.
  
            Vätska: oftast klar blå (eller/och grön, röd)
  
            Bakgrund: ett medicinskt eller tekniskt labb.
  
            Uppsättningen brukar föreställa en aktivitet:  ett pågående forskningsarbete, 
                                                                                     ett experiment, en metod. 
            Subjekten har ett analytisk utseende (ansiktsuttryck, kroppsspråk)

            Subjekten tittar på objektet. Det finns alltså en riktning i bilden, 
                                                                                     dit uppmärksamheten styrs. 

Analysmodell
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Inledningsvis konstaterar jag att vi ser två personer som föreställer forskare – 
subjekt. Båda subjekten har vita rockar på sig – forskarattribut. Vidare ser vi ett 
objekt i förgrunden i form av en genomskinlig plexiglasskiva – ett objekt. Vi vet 
redan att detta är en operativ bild och att vi här tydligt ser att det pågår någon typ 
av akademisk studie. Det som tyder på att det är forskning, är formlerna på 
plexiglasskivan. Både mannen och kvinnan har ett analytiskt ansiktsuttryck 
förstärkt av ett slags intellektuellt skimmer. Glasögonen bidrar till hennes 
pedagogiska fason. Hennes kroppsspråk tyder på att hon är mitt i en pågående 
arbetsprocess. All uppmärksamhet riktas mot den turkosa kritan och vi som 
åskådare kan nästan tro att: där mitt i cirkeln sker en vetenskapens tillblivelse. Jag 
vidhåller att Analys-modellen är applicerbar och användbar och jag vill våga påstå 
att Analysmodellen fungerar för ändamålet. 
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2.3.5 Intervju & Samtal  

De intervjuade är fem personer som är ansvariga för inköp av bilder på de fem 
utvalda bildbyråerna. Huvudsyftet med intervjuerna är att utreda vad som 
påverkar vilka bilder, med vetenskaplig karaktär, som hamnar i deras databas. 

För att få grundläggande information till projektet utfördes dessutom tre grupp- 
samtal (ett av dem mellan mig och en person till) Två av samtalen ägde rum på 
Humsamverkan i Stockholm. Ett samtal genomfördes via Skype. 

Under själva arbetsprocessen föll det sig naturligt att intervjua experter på alla 
fem utvalda bildbyråer. Sammanlagt har jag inhämtat information från fem 
fullständiga telefonintervjuer i vilka sex relevanta frågor har bearbetats. Jag 
inledde med samma fråga för varje deltagare. Varje intervju blev unik, eftersom 
jag under intervjuomgångarna fick anpassa mig efter dialogen, omformulera några 
frågor och ställa de i en annan ordning beroende på hur de intervjuade svarade. 
Inom ramen för intervjuerna fördes ett resonemang kring kriterier för rådande 
naturvetenskapliga, humanistiska och vetenskapliga bilder i allmänhet samt 
logiken bakom sökord-bild-mekanismen i sökmotorerna. Jag ville ta reda på 
exempelvis vem som står för det faktiska urvalet när det kommer till bilder av 
vetenskaplig karaktär och hur de sorteras i den mängd som förekommer. Denna 
del av undersökningen spred ljus över byråernas gällande normer och bekräftade 
ännu en gång att problematiken med humanistiska bilder existerar och är aktuell. 

Följande är en kort sammanfattning av intervju- och samtalsresultaten: 

• Vetenskapligt förankrade ord är svåra, mindre kända och klassas som 
fackord. En klar anledning till att de inte alltid tränger igenom bruset. De 
som programmerar och uppdaterar bildbankerna har svårt att överblicka 
alla komplicerade fackord. Det gäller i detta fall sökord som helt saknas i 
systemet som naturvetenskap, humaniora, humanistisk forskning, 
språkvetenskap, språkvetenskaplig forskning.  
 

• Fotografer kopplar inte fackord till sina bilder av två huvudsakliga skäl. 
Dels vill de inte begränsa sitt utbud till en liten nisch, och dels brister 
deras kunskap i frågan. 

	  
• En annan faktor är hur många bilder man har i sitt arkiv. Denna faktor 

påverkar hur bilderna delas upp. Marknaden för bilder med vetenskaplig 
karaktär är väldigt begränsad, klassas som icke-kommersiella och hör inte 
till populärkulturens produkter. 
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1. http://www.svd.se/kultur/understrecket/fem-fronter-for-humanioras-forsvar_3453296.svd
2. http://www.sydsvenskan.se/sverige/sank-studiebidraget-for-humaniora/
3. http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1443984/humanistisk-forskning-klarer-sig-fint/

1 2

3

• De flesta är medvetna om att naturvetenskap och humaniora är två olika 
discipliner, men vet inte riktigt vad skillnaden är. Det är t o m så att 
somliga inte kan uttala ordet humaniora rätt.  

 
• Alla undersökande bildbyråer (förutom en) har kontakt med fotografer, 

men även mindre bildbyråer som underleverantörer. Byråerna tittar på 
deras sätt att fotografera och tar in de bilder som de tror är säljbara och 
kan hålla den kvalitet som kunderna förväntar sig. Med andra ord det är 
inte bildbyråerna som själva väljer enstaka bilder. 
 

• Den överväldigande majoriteten av bilder på forskning och vetenskap är 
fotografier. Illustrationer tillhör inte det kommersiella segmentet 
överhuvudtaget.  

2.3.6 Generiska bilder av humaniora och humanistisk forskning 
	  
Vi ska titta på några exempel som Humsamverkan har tagit fram från offentliga 
källor: tidningar, universitets/högskolors/forskningsorgans hemsidor. 
 

1. Dagens nyheter: Fem fronter för humanioras försvar.  
2. Sydsvenskan: Sänk studiebidraget för humaniora.  
3. Politiken: Humanistisk forskning klarar sig fint. 
4. Uppsala universitet 
5. Göteborgs universitet 
6. Nordforsk (forskningsorgan) 
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4.  http://www2.teknat.uu.se/forskning/uu/hforskningsomrade.php?id=89&lang=sv
5.  http://www.hum.gu.se/forskning/
6.  http://www.nordforsk.org/no/humaniora-og-samfunnsfag
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Det man med blotta ögat ser direkt, även med ett bildotränat öga, är att bilderna 
inte signalerar någon vetenskap. Vad vi emellertid kan utröna är att de består av 
enskilda element: böcker, bibliotek, skulpturer av antika, manliga filosofer, en 
människa, en slumpmässigt vald grupp människor. Visst kan vi vara överens om 
att elementen hör till humanistiska ämnen, men inte ens den vetenskapliga 
kontexten höjer reflexivt bildernas vetenskapliga värde.  

2.3.7 Vetenskaplig bildexperiment 

Låt oss se om man med hjälp av den Analysmodell som vi har utvecklad tidigare i 
projektet, kan skapa bilder som visar på humanioras vetenskaplighet, 
användbarhet och forskningens innovativa kapacitet? Den övergripande tanken 
här är att försöka utnyttja etablerade symboler i naturvetenskapliga bilder och 
”översätta” dem i dem bilder av humaniora och på så sätt skapa nya etablerade 
symboler för vetenskaplighet i humanistisk forskning. 

Det hade bestämts i ett tidigare skede att projektet ska avgränsas till humanistisk 
forskning inom språkvetenskap. Milda Rönn utarbetade en princip gällande 
språkvetenskap som avgränsar ämnet ytterligare. Ett språkvetenskapligt samtal 
kan brytas ner i fyra olika inriktningar: samtalsanalys; experiment; arkiv; böcker. 
Varje inriktning faller i en egen ”riskzon”.   



	  

28	  

EXPERIMENT

Man gör experiment i en ljudstudio/ett labb. 

Man spelar in röst; man gör tester etc.

[Fonologer]

ARKIV

Man bläddrar i pärmarna. 

Man tittar på något som har varit.

[Språkhistoriker]

 

BÖCKER

Man undersöker böcker 

[Konstvetenskaplig inriktning, 

litteraturvetenskap]

SAMTALSANALYS
Man analyserar verklig kommunikation

som är levande här och nu.

[Samtals- och textforskare] 
Högst risk

Minst risk

En ”riskzon” innebär att en riktning är svår att visualisera, eftersom det i 
forskningsprocessen används lite till inga instrument eller redskap för att kunna 
känna igen och följaktligen förstå vad det handlar om, dvs vilket 
forskningsområde visualiseras.  

Schematisk bild av ”riskzoner” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till följd av denna fördelning har vi fått en zon som med högst svårighetsgrad 
avbildas/visualiseras och som mest riskerar att bli misstolkad - samtalsanalys. När 
man utför samtalsanalysen använder man inga instrument. Man spelar in samtalet 
mellan två (eller fler) personer och sedan transkriberas det inspelade materialet på 
datorn i ett vanligt ordbehandlingsprogram.  Den stora utmaningen för 
Informationsdesigners här är att kunna förvandla interaktionen mellan människor 
till förståeliga symboler. 
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2.3.7.1 ”Översättning” 

I denna del ska jag kort analysera två humanistiska bilder samt tillämpa på de 
Analysmodellen.  
_______________________________________________________________________________________ 

Bild 1  

Bilderna skulle användas i en Powerpoint-presentation av en forskningsfinansiär. 
Humsamverkan har avrått användningen av bilden eftersom den kommunicerar 
inte ovetenskap och icke informationsbärande i sammanhanget. Hur kan man göra 
denna bild mer vetenskaplig, språkvetenskaplig?   
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Just nu finns det inga element som tyder på varken vetenskap eller forskning. En 
bild på endast barn är som att ta den blå vätskan i en naturvetenskaplig bild och 
hälla den på bordet eller på golvet. Enligt min Analysmodell, är barn - objekt.  
Det finns inget i bilderna som signalerar - analys. Alltså, behöver man placera en 
(eller två) forskare i bilden som betraktar dem och analyserar. Forskarna är då - 
subjekt. Men samtidigt räcker det inte att bara placera in en åskådare. 
 
Hur ser en analytiker ut? Hur ser en kvinnlig analytiker ut? Jag ska inte fördjupa 
mig i genusfrågan i den här delen, det är dock viktigt att poängtera att en av de 
huvudsakliga aspekterna i detta projekt är att betona den kvinnliga rollen i 
forskningen. Alltså ska jag lyfta fram kvinnlig genialitet och vetenskaplighet. 
Glasögon är en etablerad symbol för pedagogik och intellekt. Finns det något 
redskap som kan lyfta den analytiska/forsknings-känslan i bilden? Förmodligen 
kan de mest uppenbara symbolerna vara en penna och ett anteckningsblock eller 
en surfplatta.  
 
Nu saknas det en bakgrund. Att vara i biblioteket är troligtvis inte realistiskt. Mest 
kanske för att man inte kan prata högt där. Vad kan den naturliga miljön, som man 
eventuellt iscensätter, vara? Möjligtvis ett lekrum, ett klassrum. 
 
Sist men inte minst så föreslår Analysmodellen att det måste finnas en riktning i 
bilden, dit uppmärksamheten styrs. Kompositionen i bilden måste vara uppbyggd 
på så sätt att betraktarens blick tillsammans med linjer som skapas av olika 
element riktas mot objektet – barnen. 

Bild 2 

Nästa bild har också tillhandahållits av Humsamverkan. Det är en annan typ av 
bild men samma problem uppstår. Här ser vi olika element som vid första 
anblicken liknar element från Analysmodellen. Det finns en kvinna som ritar en 
modell på en white-board, hon har på sig en strikt kostym; hon håller ett 
anteckningsblock; två andra personer i bilden tittar noggrant på henne; de befinner 
sig i en kontorsmiljö. Emellertid finner man inte vetenskaplig humanistisk 
forskning i kompositionen. Bilden skulle kunna avbilda ett morgon-affärsmöte på 
ett handels- eller finansföretag.   

 

 

 



	  

31	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till att börja med, enligt Analysmodellen, saknas det en forskare som analyserar 
situationen. Återigen, forskaren ska se analytisk ut, dessutom måste betraktaren se 
forskarens ansiktsuttryck, dvs betraktaren ska känna igen tecken av själva 
budskapet. 
 
På white-boarden står inga specifika vetenskapliga symboler. Man vet inte vad det 
handlar om. Till denna bild kan man översätta eller föra över en plexiglasskiva 
från kemins bildvärld till en plexiglasskiva som får representera en whiteboard 
där, istället för formler och molekylära strukturer, det skrivs vackra vetenskapliga 
språktranskriptioner. Det är nödvändigt att omorganisera bildarkitekturen på så 
sätt att betraktarens blick riktas mot objektet – plexiglasskivan tillsammans med 
linjer som skapas av olika element i bilden. 
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2.4 Gestaltning 
___________________________________________________________ 
 
Uppgiften är att gestalta den språkvetenskapliga samtalsanalysen. Bilderna och 
motiven kommer att konstrueras och alltså inte vara helt dokumentära. Tanken är 
att gestalta tre operativa bilder från tre vinklar. Två bilder ska föreställa en 
samtalsanalys där två kvinnor pratar med varandra och en forskare spelar in och 
analyserar deras samtal. Med den tredje bilden ämnar jag ”direktöversätta” en 
motsvarande bild, dvs en bild med samma syfte, i kemins värld. Tänk typiska 
kemi-bilder som avspeglar någon typ av formler exempelvis. Jag konstruerar 
alltså en likvärdig bild för den språkvetenskapliga modellen. Samtliga bilder 
bearbetades i bildbehandlingsprogram. 
 
2.4.1 Bildmanér 

Baserat på den utförda undersökningen samt införskaffade resultat faller mitt 
medieval på fotografier. Fotografier är i hög grad informativa. Vad som sedan 
utmärker bra informationsbilder/fotografier är att människor spelar huvudrollen 
(Bergström 2011, s.85). Ett annat resonemang är, enligt slutsatserna jag gjort av 
intervjuerna med bildbyråerna, att fotografier till skillnad från illustrationer 
efterfrågas i en högre utsträckning i det vetenskapliga sammanhanget. Som 
fotograf kommer jag alltså att uppfylla rollen som kommunikatör och budbärare.  
Bilderna är exempel på ett mönster man kan följa vid gestaltningen av 
humanistiska bilder på vetenskap och forskning. Därför kommer det fotografiska 
uttrycket inte påverka det jag vill åstadkomma som informationsdesigner. 
Eftersom vårt visuella arbetsminne endast klarar av att processa max tre objekt 
samtidigt (Ware 2008, s. 126), väljer jag att arbeta med tre element i varje bild 
just för att öka förmågan för betraktaren att ta in informationen som förmedlas.  

2.4.2 Storyboard 

Den grundläggande utgångspunkten som styr ordnandet av bildkompositionen är 
Analysmodellen. Den ska innehålla: 

Bild 1 och 2 
  

• Ett subjekt: en kvinnlig forskare. 
• Attribut: en mikrofon, en iPad, glasögon, en kavaj eller en skjorta för att 

neutralisera dresskoden. 
• Ett objekt: två kvinnliga samtalspartner.  
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• Bakgrund: inspelningen av samtalsanalysen pågår i en naturlig miljö där 
människor kan prata fritt och högt – på ett kafé i Stockholm. (Bakgrunden 
får utgöra en kreativ anknytning till språkvetenskapen - böcker i hyllorna) 

• Uppsättningen föreställer en pågående forskningsprocess. 
• Forskarens kroppsspråk visar intellektuell och analytisk utstrålning samt 

engagemang. 
• En riktning i bilden dit betraktarens uppmärksamhet styrs. 

Bild 3 

• Två objekt: två forskare. 
• Attribut: glasögon, kavajer eller skjortor. 
• Ett objekt: en plexiglasskiva med en språkvetenskaplig modell på. 
• Bakgrund: ett kontor – en naturlig arbetsmiljö för språkvetenskapliga 

forskare.  
• Uppsättningen föreställer forskare som skriver olika tecken;  

en pågående analys. 
• Forskarnas kroppsspråk visar intellektuell och analytisk utstrålning samt 

engagemang. 
• En riktning i bilden dit betraktarens uppmärksamhet styrs. 

 
Humsamverkan arbetar med stort hänseende till bl. a. kön, genus och etnicitet. 
Därför väljer jag endast kvinnliga karaktärer för kompositionen. Alla tre deltagare 
har olika kulturella bakgrunder och etnicitet. Nedan kommer skisser på 
bildkompositionerna.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skiss 1 och Skiss 2 (Forskaren är i oskärpan.) Fokus ligger på de samtalande kvinnorna.   
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Skiss 3. Forskaren utan glasögon samt modellen i förgrunden är i oskärpan.   
 
 
 
2.4.3 Bildbyggnad 

Jag bygger alla tre bilder på kontraster. Kontrasten är den gemensamma 
byggstenen för all grafisk form (Frank 2004 s. 202). Grundidén är att gå ifrån det 
vita, sterila naturvetenskapliga bildmanéret men samtidigt göra bilden visuellt 
attraktiv och om anledning föreligger, göra den kommersiell samt säljbar. Jag 
använder mig av någonting som kallas pop-out effekt, för att få vissa element i 
kompositionen att sticka ut (Ware 2008, s.27). Det kan man tydligt se i Bild 3, då 
Vokal Modellen är i förgrunden och är i stark röd färg. 

Gestaltlagarna tillämpas även i fotografier. Gestaltprinciperna hjälper betraktarens 
öga att forma de rätta grupperingarna (Smith et at. 2005, s. 82). Mina 
kompositioner är uppbyggda med hjälp av närhets- och slutenhetslagen. 
Närhetslagen håller två personer i ihop i en helhet med den tredje, men samtidigt 
isär från den tredje. Sammanhållningen genom likheten skapas medelst klädstilen 
(Bild 1, 2: båda kvinnor har byxor och vita skjortor på sig; Bild 3: båda forskarna 
har vita skjortor och mörka kavajer på sig). I de först nämnda gäller 
kroppshållningen och gestikuleringen. I bild 3 framstår dessutom likheten i och 
med att samtliga personer har samma blickriktning. 
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2.4.3.1 Bilddjup 
Bilddjup skapar mer intressanta kompositioner. Det ger intrycket av en starkare 
och mer spännande upplevelse för betraktaren (Bergström 2011, s.128). Jag 
skapar den spatiösa effekten med enkelt med hjälp av skärpedjupet/selektiv 
oskärpa och relationen mellan perspektiv, ljus och rummets element. Exempelvis 
(Bild 1, 2) den mörka väggen i bakgrunden där finns bokhyllan med färgstarka 
böcker i, skapar lite mer dramatiskt perspektiv i bilden. Detsamma gäller den 
stora genomskinliga glasdörren (Bild 2), där betraktarens blick kan vandra förbi 
forskaren och vidare ut genom dörren över gatan. En metod som kallas gradering 
är också väldigt användbar.  Jag låter ett element eller en del skymma en annan. 
Hjärnan uppfattar att den ena formen är i förgrunden och den/de andra längre bort, 
likväl så uppfattar hjärnan ett stort element som befinner sig närmare (ibid).          
I Bild 1 är forskaren placerad framför kafébordet och täcker en del av det. 
Dessutom är hon större än de andra elementen i kompositionen. Samma metoder 
gäller Bild 3. 

2.4.3.2 Ljus 

Ljussättning är också en metod för att förstärka bildens karaktär. Budskapet är att 
bilderna ska synas, de ska vara seriösa utan att vara tråkiga. Jag vill skapa mjuka 
skuggor eftersom det handlar om människor och deras ansiktsuttryck. Jag använde 
mig av diffuserat ljus, att man belyser genom ett halvtransparant diffusionsfilter. 
Befintligt ljus – dagsljus från fönstren och glasdörren bidrar till att bilderna 
upplevs realistiska och även dokumentära.   

2.4.3.3 Färg 

Färgen kommunicerar och bygger kompositioner. Färg är kulturellt betingad och 
kan skapa starka personliga associationer. Färg kan skapa dynamik och djup 
(a.a.135). Mina bilder är avsiktligen färgstarka, dock inte med hjälp av olika 
starka färger utan genom kontraster och en harmonisk färgpalett: nyanser av blå, 
vit/beige, brun/grön. Den röda färgen i Bild 3 fångar genast betraktarens 
uppmärksamhet samt accentuerar budskapet och ämnet. 

2.4.3.4 Bildorientering 

Bergström säger att de flesta fotografier har en inneboende rörelse (a.a. 138). I 
Bild 3 dominerar de diagonala rörelserna. Diagonalerna i kompositionen skapar 
dynamik och dramatik samt en stark djupkänsla. För att balansera bilden är den 
dessutom uppbyggd av flera diagonaler i olika riktningar, nämligen två.  
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”Triangeln är en symbol för universums trefaldiga natur, himmel, jord och 
människa […]” Triangeln medför ett harmoniskt intryck och är mest effektiv i en 
komposition med tre personer (a.a.139). Denna rörelse/flöde är därför mest 
passande för Bild 1 och Bild 2.  

2.4.3.5 Närhet till motivet 

Jag ville skapa känslan av en forskningsatmosfär och samtidigt visa miljöerna i 
vilka forskningen äger rum. Dessutom ville jag förtydliga de sociala relationerna 
mellan forskarna och deltagarna i undersökningen eftersom, återigen, bilderna rör 
sig kring människor. Därför arbetade jag med halvbilds-avstånd (a.a.148).    

Färdiga bilder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. 
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Bild 2. 
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Bild 3. 
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2.5 Utprovning 
___________________________________________________________ 
 
I samarbete med Milda Rönn anordnades ett tillfälle för utprovning och 
expertanalys.  Utprovningen av färdiga artefakter ägde rum på Humsamverkans 
kontor den 20 maj 2014. Gruppen bestod av följare deltagare: Patrik Hedenius - 
chefredaktör Språktidningen, Staffan Carlshamre - professor i teoretisk filosofi, 
med särskild inriktning på humanioras vetenskapsfilosofi, Valentina Wali, 
projektassistent, Jan Sandred - programdirektör för VINNOVA Sveriges 
innovationsmyndighet, Milda Rönn, Karin S. Lindelöf, fil dr i etnologi vid 
Uppsala universitet och Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala 
universitet. För att tydliggöra bildernas arkitektur och budskap presenterade jag 
dem efter en redogörelse av designen, mitt tillvägagångssätt och analyser. 
Utprovningen gick ut på att deltagarna skulle se huruvida bilderna upplevdes som 
vetenskapliga, och avbildade humanistisk forskning (inriktning språkvetenskap) 
och om det går att lära sig att läsa nya bilder.  

2.5.1 Resultat 

Samtliga deltagare har uttryckt sitt gillande. De flesta reagerade snabbt och 
spontant på de igenkänningsbara symboler och hur lätt det var att förstå bildernas 
budskap. Bilderna upplevdes som vetenskapliga och de kunde utröna och tydligt 
identifiera ett pågående språkvetenskapligt forskningsarbete i dem. Den positiva 
feedbacken gällde också det estetiskt tilltalande maneret. Jan Sandred visade 
intresse för bilderna som skulle kunna utgöra ett bra underlag för vidare 
breddning och in-försäljning av projektet hos VINNOVA.  
 
Utprovningen har varit intressant också i bemärkelsen att man genom diskussion 
och konstruktiv feedback snabbt såg var designen brister. För att förbättra 
bilderna kan följande åtgärder göras: 

• Avståndet mellan subjektet - forskaren och objektet - de kvinnliga 
samtalspartnerna ska ökas 

• Bakgrunden ska vara en naturlig arbetsmiljö, där de undersökande faktiskt 
jobbar i verkligheten. (gäller Bild1, 2) 

• Blå färg bör inte användas på kläder. 
• Brun och grön färg är att föredra. 
• Man ska hitta en still där kläder/kavajer inte kan förväxlas med office -

affärsekonomi. 
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En särskild intresseväckande poäng var att bilderna fångar åskådaren eftersom det 
finns en viss handling i dem. Vad som skulle höja bildernas övergripande kvalité 
är att lyfta fram berättelsen i bilden. Precis som kemibilder kan berätta om 
skapande av världsrevolutionerande framsteg, medicintekniken om möjligheten 
till oändligt liv bortom biologins gränser, så kan humanistiska historier stimulera 
fantasin hos både betraktaren och självklart hos skaparen.       

 
 
3 Avslutning 

____________________________________________ 
 
3.1 Slutsats 
 
Undersökningen av bilder från forskning och vetenskap indikerar att det är kemi 
som representerar forskning i allmänhet. Huvudmålet för detta arbete har varit att 
skapa nya bilder av humaniora. Så här i arbetets slutskede har mitt koncept, att på 
ett fungerade sätt att skapa bilder som upplevs vetenskapliga, innovativa och med 
ett ursprung i forskning, visat att de stereotypa element som återfinns i 
naturvetenskapliga kemibilder kan vara en viktig nyckel för vidare arbete i frågan. 
Med kemibilderna som utgångspunkt så blir inriktningen att ”översätta” dem till 
ett bildspråk som passar humaniora, med liknande symbolikvärde och likvärdiga 
element. Konsthistorikern E. H. Gombrich har hävdat att det inte finns en bild 
som inte tidigare existerat. Det betyder dock inte att alla nya bilder är plagiat, det 
handlar istället om att bilder som har skapats under en tidsperiod är beroende av 
hur andra bilder under samma period ser ut (Eriksson och Göthlund s.168). 
Studien visade dessutom en tendens att ”uppstagade” och konstruerade bilder av 
vetenskaplig karaktär upplevs som mer visuellt tilltalande och följaktligen, 
säljbara. Det styrker tillämpningen av Analysmodellen och bildkompositionsvalet 
istället för att visualisera hur humanistisk forskning faktiskt går till. Det 
intressanta är att humanisterna själva (på Humsamverkan) inte önskar erhålla, vad 
man kan kalla, dokumentära bilder. Genom utförandet av analyser, experiment 
och sedan utprovning vågar jag göra antagandet att Analysmodellen är användbar 
och tillförlitlig. 
	  
Humaniora är väldigt brett. Många av ämnena skulle kunna visualiseras på ett,  
för allmänheten, enkelt och begripligt sätt. Det handlar om ämnen som i sina 
forskningsprocesser tillämpar fysiska redskap/instrument som exempelvis en 
ljudstudio med intressanta mjukvaror som hos fonologer.  
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Den största utmaningen i samtalsanalysen var att använda människor som 
redskap. Resultatet visar att mitt resonemang om att ett objekt (från Analys- 
modellen) kan vara lika med två eller fler människor är riktigt.  
 
Bilderna måste naturligtvis utvecklas vidare, men det var först efter utprovningen 
man kunde fasthålla de faktiska förändringspunkterna. Vetenskap- och forsknings 
världen har sin kultur, sitt eget ”ekosystem”, vilket gör att många nyanser i 
bilderna inte är helt på plats. En kavaj bör t ex inte vara av senaste modet och 
absolut inte mörkblå, bara en sådan enkel sak då kan förändra budskapet till att 
uppfattas som affärsekonomi. Istället är en manchesterkavaj i brun eller grön 
färgpalett mer passande för det givna ändamålet. Glasögon ska inte heller vara av 
det senaste modet eller sticka ut som moderiktiga, de ska hellre vara av en ordinär 
modell. I vidare arbete med Humsamverkan skulle jag expediera en expertintervju 
som endast kretsar kring denna typ av fältspecifikationer.  
 
3.2 Diskussion 
 
 Det är oerhört intressant hur designprocessen utvecklades utifrån ett 
informationsdesignsperspektiv. I de allra första stegen skulle jag göra research 
och analysera olika slags källor, både svenska och internationella. Dock, helt 
oförutsett, stötte jag på flera problem samtidigt och var tvungen hitta en kreativ 
och effektiv lösning, vilket gjorde att hela processen bytte riktning. Det blev 
endast en typ av källor, vilka i sin tur endast var svenska. Jag förutsätter att 
effekten av detta beslut är att studien förlorat sitt omfång av empiri, andra möjliga 
bredare ingångar i ämnet och slutligen givetvis ett mer noggrant resultat av 
statistisk data och med det djupgående kvalitativt data. Ett sådant arbete kräver 
naturligtvis en substantiell tidsplan. Vi kommer aldrig att få veta om, eller hur det 
påverkade slutresultatet, men till följd av de problemen blev min fortsatta studie 
avgränsad, effektiv och praktiskt genomförbar. Många av mina strategiska beslut 
under arbetets gång har tagits utifrån den givna tidsramen.  
 
Att vara produktiv på det professionella planet är mitt motto. Produktivt arbete 
kräver ett bra metodval. Jag är hoppfull att de metoder jag använt är de rätta för de 
olika syften som hela projektet omfattade. En särskild givande metod var att 
arbeta med mixed methods och införskaffa kvantitativ data för att sedan utifrån 
dessa rön avgränsa arbetet ytterligare till kvalitativ data. Att uppleva hur resultat 
av olika metoder formar processen och bygger upp sten för sten till någonting som 
slutligen manifesterar sig i en artefakt i verkligheten var upplysande men även på 
gränsen att vara rent lyriskt. 
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Enligt min research, så har det inte gjorts någon liknande studie tidigare, vilket 
gjorde det ännu mer spännande, men samtidigt komplicerat att navigera i, 
eftersom det inte fanns några referenser att utgå ifrån. I själva verket är detta 
projekt och själva konceptet mycket mer omfattande. Jag fick begränsa mig till 
endast en del av den möjliga helheten. Nu, när fler nya vetenskapliga bilder för 
humaniora kommer skapas, kan man spekulera i om människor kommer lära sig 
nya bildstereotyper och förhoppningsvis kommer humanistiska bilder inom den 
närmaste framtiden, uppfattas som forskning och vetenskap.  
 
3.3 Vidare forskning 
 
I det fortsatta arbetet kan man vidga horisonten och undersöka humanioras status 
samhället på lite djupare plan. Jag skulle vilja ta upp problemområden som 
genusfrågor och kvinnors roll som forskare i vetenskapsvärlden. Det finns en 
intressant vinkel på arbetet där man måste undersöka och diskutera kring vem som 
serverar oss de vetenskapliga nyheterna. De flesta handlar just om 
”populärvetenskap”, teknik- och naturvetenskapliga uppfinningar. Varför är det 
så? Medierna bestämmer alltså vilken information de ska sända ut. Men hur väljer 
de vilken kunskap vi ska få? Finns det någon vedertagen mätteknik för detta:         
+  0  - ?  Faktum är att man på Vetenskap & Allmänhet, VA, redan börjat 
diskutera detta problem.  
 
Jag skulle också vilja gräva vidare i okunskapen hos fotografer, press och 
bildbyråer när det kommer till humanioras olika ämnen och även 
naturvetenskapen i detta avseende. Det finns ett problem när man letar efter bilder 
(det gäller främst institutioner, företag och press) då man sällan hittar vad man 
egentligen söker på grund av fel sökord och ibland total avsaknad av ord. I 
allmänhet finner man att bilder av olika vetenskaplig karaktär står att finna under 
ett och samma ord. Alltså har de som genererar bilder ett begränsad vetenskapligt 
vokabulär. Detta är ett stort problem med tanke på hur lite det krävs för att bättre 
fördela och sortera bilder. Det finns ju en subtil skillnad mellan kemi och 
fonologi, eller?  
 
Som jag har redan nämnt, kommer det vara lönsamt att ingående undersöka 
specifika karakteristiska inlägg i olika humanistiska discipliner såväl som de olika 
ämnen som finns där: samtalsanalys för sig, litteraturvetenskap för sig, fonologi 
för sig osv. Desto mer vi kommer att veta om alla ovannämnda problemområden 
interna som externa, emiskt som etiskt, desto bättre kommer man förstå vad som 
krävs för att skapa nya humanistiska bilder och hur de kan nå allmänheten. 



	  

43	  

Källförteckning  

Litteratur & artiklar 

Andersson, B. (1994) Som man frågar får man svar. Rabén Prissma. 

Bergström, B. (2011) Bild och Budskap. Carlsson bokförlag. Stockholm 

Chandler, D. (2010) Semiotics. The basics. Second Edition. Routledge. Abingdon, 
Oxon. 

Creswell, J. W. (2007) Qualitative inquiry and research design: Choosing among 
five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA. 

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). 
Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), 
Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Sage. Thousand 
Oaks, CA 

Eriksson,Y. & Göthlund, A. (2012) Mötet med bilder. Författarna och 
Studentlitteratur. Lund 

Eng, L. (2014) Kan du läsa bilder. Svenska Tecknare. № 1, 2014, s.2 
(Creswell, Plano Clark. et al., 2003)	  

Foss, S. K. (2005) Theory of Visual Rhetoric. In Handbook of Visual  
Communication: Theory, Methods, and Media. Routledge 

Frank, Lasse (2004) Grafisk form i Pettersson, Rune (red.), Bild & form fo ̈r 
informationsdesign. Lund, Studentlitteratur.  

Gillian, R. (2006) Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of 
Visual Materials. SAGE Publications Ltd., London. [02-04-201 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1996) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund 

Leedy, D.Paul, Ormrod Jeanne Ellis (2010) Practical Research. Planing and 
designing (9ht ed.) Pearson Education, Inc., New Jersey 

Lindgren, S. (2009) Populärkultur – teorier, metoder och analyser. Liber. 
Stockholm  

Marshall, C. & Rossman, B.G. (2011) Designing Qualitative Research. SAGE 
Publications Ltd., CA. 



	  

44	  

Peirce, Charles S (1966) Selected Writings. Vol. 2, Elements of Logic, 1932, 
Dover. New York 

Rose, G. (2006) Visual Metodologies. SAGE Publication Ltd. London 

Smith, K, Moriarty, S, Barbatsis, G och Kenney, K (2005), Handbook of Visual 
Communication; Theory, Methods, and Media. LEA Publishers  

Sonesson, G. (1992) Bildbetydelser. Studentliteratur AB, Lund 

Storey, J. (2001) Cultural theory and popular culture. An introduction. (third 
edition.) Dorchester: Pearson. UK 

Ware, Colin (2008) Visual Thinking for Design. Burlington, Morgan Kaufmann 
Publishers.  

Wærn, Y., Pettersson, R. & Svensson, G. (2004) Bild och föreställning. Om 
visuell retorik. Författarna och Studentlitteratur. Danmark  

 

Elektroniska källor 

Bildbyråer: Folio. http://www.folio.se 
                   Johnér. http://johner.se 
                   Mostphotos. https://sv-se.mostphotos.com 
                   Pixgallery. http://www.pixgallery.com  
                   Scanpix. http://bild.tt.se/app/ 
 
Dagens nyheter: Fem fronter för humanioras försvar. 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/fem-fronter-for-humanioras-
forsvar_3453296.svd [2014-03-28] 

Göteborgs universitet 
http://www.hum.gu.se/forskning/[2014-03-28] 

Holmberg, S. och Weibull, L. (2013) Vetenskap i samhället. Resultat från SOM – 
undersökningen. VA-rapport 2013:2 Hämtad från www.v-a.se. [10-04-2014] 

Müller, Marion G. (2008) Visual competence: a new paradigm for studying 
visuals in the social sciences?Visual Studies, Vol. 23, No. 2. Taylor & Francis 
online journal. Routledge. London. Hämtad från: 
http://www.tandfonline.com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/14725860802276248
#.Uwdfg1597Kc [2014-03-28]  



	  

45	  

Noble, I. & Bestley, R. (2005) Visual Research. AVA Puplishing SA Hämtad 
fråm EBSCO Publishing. [02-04-2014] 

Nordforsk (forskningsorgan) 
http://www.nordforsk.org/no/humaniora-og-samfunnsfag [2014-03-28] 

Percept&Research http://www.mbalifecycle.com/blog/bid/92725/Social-media-
marketing-Show-your-true-colors-to-MBA-prospects [15-04-2014]. 

Politiken: Humanistisk forskning klarer sig fint. 
http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1443984/humanistisk-forskning-klarer-sig-
fint/ [2014-03-28] 

Smeesters, D. & Liu, J. E., (2011) The Effect of Color (Red versus Blue) on 
Assimilation versus Contrast in Prime-to-Behavior Effects. Journal of 
Experimental Social Psychology.Ref. YJESP 2622. doi: 
10.1016/j.jesp.2011.02.010. 
http://peer.ccsd.cnrs.fr/docs/00/96/22/63/PDF/PEER_stage2_10.1016%252Fj.jesp
.2011.02.010.pdf [2014-05-07] 

Sydsvenskan: Sänk studiebidraget för humaniora. 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/sank-studiebidraget-for-humaniora/         
[2014-03-28] 

Uppsala universitet 
http://www2.teknat.uu.se/forskning/uu/hforskningsomrade.php?id=89&lang=sv 
[2014-03-28] 

Vetenskap &Allmänhet http://v-a.se/downloads/varapport2013_2.pdf [2014-04-
07] 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

46	  

Bilaga 1 

Intervjuer 

Frågor till enskilda intervjuer 

1. Hur kommer det sig att man inte hittar några relevanta bilder när man 
söker på ord som: humaniora, humanistisk forskning, språkvetenskap eller 
lingvistik? 

 

2. Håller ni med om att det är skillnad mellan begreppen naturvetenskaplig 
forskning och humanistisk forskning? 

 

3. Vem står för det faktiska urvalet när det kommer till bilder av vetenskaplig 
karaktär? 

 

4. Vem beställer sådana typer av bilder? 

 

5. Hur kommer det sig att de flesta bilder av vetenskaplig karaktär är 
fotografier och inte t.ex. illustrationer? 
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Intervju 1 
Sammanfattning 
 
Ronny Pettersson VD 
PixGallery Agency AB 
2014-04-18 
 
Vi har ett antal fotografer som vi har kontrakt med. Vi tittar på deras sätt att 
fotografera och tar in de typer av bilder som vi tror att säljbara och kan hålla den 
kvalitén som kunder förväntar sig ha. Affärsmässigt vill vi leverera bra bilder. Vi 
väljer själv vilka bilder vi vill ha i affären. De flesta bilder köps av reklambyråer 
som i sin tur har sina kunder och då gör de trycksaker, websidor osv. Vi vet alltså 
aldrig vem slutkunden är.  
 
Systemet är inte perfekt. Trots den ständiga uppdateringen missas det sökord. Vi 
försöker att vara restriktiva så att bilderna passar precis, men många ord är svåra, 
mindre kända och klassas som fackord. Varje ämne har ju sina fackord. Det är 
inte alltid de kommer igenom. De som programmerar och uppdaterar 
bildbankerna samt inköpare har svårt att överblicka alla komplicerade fackord. 
Och fotografer sätter inte fackord på sina bilder, eftersom de inte vill hamna i en 
liten nisch.  
 
Vi anpassar bilderna till kunderna. Det är så vi jobbar: kunden berättar för oss 
vilken typ av bilder de vill ha gällande manér, motiv, format miljö osv, som 
exempelvis symboliserar naturvetenskap inom ett visst område, då hittar vår 
personal, som är väldigt bildkunniga och erfarna, just de bilderna som kunder 
söker efter. (även om bilderna inte alltid går att hitta i sökmotorerna) 
 
Intervju 2 
Sammanfattning 
 
Susanne Grönroos VD 
Folio Bildbyrå AB 
2014-04-18 
 
Det är så att vi använder oss av ett vedertaget i sökordsnät enligt internationell 
standard. Det har att göra med att beroende på hur mycket bilder man har, utifrån 
det så behöver man att dela upp bilderna. Vi har inte speciellt mycket bilder kring 
vetenskap och forskningsområdet. Om man säger ordet familj, där skulle man 
behöva dela upp bilderna i minde kategorier för att lättare hitta specifika bilder. 
Jag skulle säga att jag inte är insatt i området vetenskap och i de exakta 
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skillnaderna mellan naturvetenskap och humaniora men det låter absolut som det 
borde vara en skillnad mellan de två ämnena.  
 
Om du kan ge mig möjligheten att få fota verkligheten vad gäller forskning så 
säger jag: ja, tack! Detta är ett jättestort problem att få komma in.  Det är 
sekretess. Vi har försökt att fota sjukvård, men det är jättesvårt. När vi fotade 
sjukvård var vi tvungna att låna en sal, men vi fick inte vara på mottagningen, vi 
fick absolut inte ta någon personal. Vi fick ta in egna personer, eftersom vi inte 
ville ha modeller så ordnade fotografen sin egen mamma att vara läkare och en 
väninna fick vara patient. Så att det är jättesvårt att göra det naturligt och 
trovärdigt. Då blir bilderna uppstagade, även om man säger till fotograferna att de 
ska försöka göra det så naturligt och realistiskt som möjligt.  
 
Detta har att göra med att det inte finns någon inom vården som direkt skulle 
säga: ja visst, jag vill vara med på bild, det är inga problem! Utan det handlar om 
att det är en ganska stor apparat att få tag i någon som kan godkänna den här 
personen för att vara med på en bild.  Det är orsaken. Jag skulle vara jätteglad om 
jag fick en möjlighet att få komma in och göra dokumentära, naturliga, realistiska, 
äkta bilder inom de områdena. Jag vill gärna ha kvinnor inom mansdominerade 
yrke, men jag vill absolut inte ha en kvinna som står med en bygghjälm och är 
mejkad. Då blir det onaturligt och icke trovärdigt. Det är viktigt att man hittar den 
där rätta känslan. Så att det är av praktiska orsaker väldigt många gånger. 
   
Bilderna av vetenskaplig karaktär köps oftast av tidningar, statliga myndigheter, 
men också av teknik- och medicinföretag. Vi jobbar bara med fotografier, 
eftersom detta är ett område vi är intresserade av. Jag är en erfaren fotograf själv, 
jag kan fotografier väldigt bra och det är därför vi endast jobbar med fotografier. 
Vi vill bredda ut vårt magasin och börja jobba också med film, dock inte 
illustrationer.   
 
Intervju 3 
Sammanfattning 
 
Hanna Bahrami, Administrativ chef 
Mostphotos AB 
2014-04-18 
 
Mostfotos är en öppen portal och alla fotografer och illustratörer är välkomna att 
lägga upp sina bilder. Vi har ingen jury som väljer vilka bilder eller fotografer 
som ska vara med.  
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Naturligtvis censurerar vi bilderna (stötande eller på något sätt kränkande bilder 
tillåts inte och inte heller bilder av dålig kvalité), men det finns inga kriterier och 
vi tar emot alla slags bilder. Det är alltså fotografer själva som taggar sina bilder 
med sökord och lägger till hur man ska hitta deras bilder. Det är ingenting vi 
redigerar från vår sida.  
 
Det finns absolut skillnad mellan naturvetenskap och humaniora men vi vet inte 
om fotograferna är medvetna om dessa olika begrepp. Många av våra fotografer är 
hobbyfotografer, då kan man inte förvänta sig att de kategoriserar bilderna rätt. 
Det kan inte vara enkelt för dem alla gånger att känna skillnaden. 
Vi låter kunderna bestämma urvalet. Våra kunder är exempelvis landsting med 
olika undersektioner såsom vårdförbundet, universitet, högskolor, 
läkemedelsbolag osv. Att det finns så få illustrationer idag jämfört med fotografier 
är olyckligt. Vi vill gärna ha mer illustratörer, men det är svårt att hitta dem. 
Troligtvis är det så eftersom processen att designa/illustrera en bild är svårare och 
mer komplex än för en fotograf att ta en bild.  
 
Intervju 4 
Sammanfattning 
 
Mårten Johnér VD 
Johnér Bildbyrå AB 
2014-04-18 
 
Vi jobbar inom det kommersiella segmentet, och egentligen så har vi inte sådana 
specifika riktlinjer. Vi har många bilder som avbildar kemi, men vi har inga bilder 
som är baserade på forskning eller vetenskap utan vi jobbar huvudsakligen att 
hitta bilder som är symboliska och att det ska vara visuellt intressant. Vi jobbar 
endast med fotografer, vi har inga illustratörer och det är för att våra kunder köper 
fotografier. Internationellt är marknaden för illustrationer är mycket större men vi 
har valt att inte nischa oss där.  
 
Intervju 5 
Sammanfattning 
 
Scanpix TT Nyhetsbyrå 
2014-04-18 
 
Vi har samarbetspartners, det är inte så att vi väljer enstaka bilder utan vi får 
bilderna från Reuters, EPA m.m. 
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Bilaga 2  
Samtal 
 
Samtal 1   2014-02-26 
 
Sammanfattning 
 
Det som skiljer Humsamverkan mot de andra humanisterna är att Humsam vill 
trycka på det vetenskapliga och innovation, medan de andra fokuserar på 
bildning; att de är forskare inte allmänbildade. […] Genusperspektiv. Det finns en 
genusproblematik i vetenskapliga forskningssammanhang. 
 
De vill att en hel databas i form av en bildbank ska byggas. Att deras bilder ska 
komma upp när man söker efter bilder av vetenskaplig karaktär i t ex Google.  
Sökord som genialitet ska ge resultat med bilder av kvinnor i allmänhet och inte 
endast med Einstein. I samband med databasen ska en webbsida skapas. Där 
kommer man kunna hämta bilder, skapa egna bilder, lägga upp kommentera osv.  
 
[…] Vad är det som gör att naturvetenskapliga/kemiska bilder uppfattats som 
vetenskap?  Vad är det som gör att bilder blir analytiska? Hur skulle vi kunna göra 
en språkvetenskaplig bild i samma genre? Att två människor pratar – ser inte 
vetenskapligt ut. Man behöver se en forskare i förgrunden som betraktar dem och 
analyserar. Men samtidigt räcker det inte heller med en åskådare.  
 
Hur får man till det att det ska se ut som en analys? Förmodligen behöver labbet 
ett instrument. Man skulle kunna ha transkriptioner. ”Det är ett av mina redskap. 
Jag spelar in, lyssnar, skriver ner hur det låter” säger Milda Rönn. Det finns olika 
tecken för olika ljud. För en slags suck – h och fyra stycken kolon -  H ::::  
Och det ser vetenskapligt ut. […] [a]tt man har en symbol för språkvetenskap. 
Transkriptionerna kan vara ett sätt att symbolisera ämnet. 
 
I sitt forskningsarbete har Milda papper, penna och en bandspelare som 
instrument. Vad finns det för olika apparater som skulle kunna ha samma 
symbolvärde som ett mikroskop? Om man skulle bryta ner språkvetenskap skulle 
man kunna åtskilja fyra typer av objekt: a) samtalsanalys; analys av verklig 
kommunikation, som är levande, här och nu. 
                 b) när man gör experiment; det som fonologen gör i sin studio: spela in,   
göra tester etc.  
                 c) arkiv – språkhistoriker; de tittar på något som har varit; då är det 
arkivet som är instrumentet (man bläddrar i pärmarna osv.) 
                 d) konstvetenskaplig inriktning i språkvetenskapen; litteraturvetare; 
böcker som fyller sin funktion som redskap. 
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Man skulle fördela inriktningarna i olika zoner: 
minst risk (att man upplever det som vetenskap) är labb 
näst minst är arkiv (det kan upplevas som kulturvetenskap) 
näst minst är böcker (litteraturvetare) 
störst risk är samtal; två personer som pratar 
 
[…] Varför upplever man noter, matematiska ekvationer, kemiska formler, 
molekylära strukturer som vetenskap? Svaret kan vara att man upplever de som 
expertis kunskap – en starkare form av ett vetenskapligt uttryck. Upplever man 
transkriptioner som vetenskapliga? Dessto färre instrument och redskap det finns  
i forskningsprocessen desto fler symboler måste man ha för att höja den 
vetenskapliga nivån i uttrycket. 
 
Samtal 2   2014-04-07 
 
Sammanfattning (Ett tillhörande diagram finns i rapportens löpande text) 
 
Vi diskuterade vilka föreställningar om hum/sam som finns ute i samhället och 
inom akademin, huruvida de behöver förändras och hur vi i så fall gör 
det. Diskussionen inleddes med ett inspirerande panelsamtal mellan: Cissi 
Askwall, generalsekreterare för Vetenskap & allmänhet; Karin S. Lindelöf, 
forskare inom etnologi och genusvetenskap, Uppsala universitet; Jan Sandred, 
handläggare, VINNOVA och Helena Wahlberg, språkkonsultstudent, Stockholms 
universitet. 

När det gäller förtroende för de svenska forskarna internationellt så ligger Sverige 
väldigt bra till. Det handlar om att allmänheten generellt sätt har stor tilltro. Både 
universitet och högskolor och forskare kommer väldigt väl ut i undersökningarna 
som görs. Men när vi då frågar om förtroendet för forskning som bedrivs i olika 
fakulteter då börjar det bränna till. Då är det som att förståelse för forskning inom 
medicin står högs upp i deras diagram […] och humaniora har fått absolut lägst 
förtroende av alla vetenskaper. Humaniora uppfattas ovetenskaplig. De här 
mätningarna har gjorts varje år sedan 2002.  

Vilken forskning tycker ni är värd att satsa svenska skattepengar på? Var borde vi 
ligga i världsklass? Så räknar man upp ett antal ämnesområden inom både 
naturvetenskap, teknik, medicin och inom humaniora/samhällsvetenskap. Och då 
kan man säga generellt att det är ämnena naturvetenskap, teknik, medicin som 
hamnar betydligt högre jämfört med forskning inom humanistiska ämnen.  

Varför ser det ut så här? Det handlar om vilken bild man har av det här. Var får 
man denna bild? För de flesta människor - via media. Man ta del av det i en stor 
utsträckning via traditionella medier. Då är det frågan hur vetenskap ser ut i 
media? Vad är det för forskning, vilken typ av forskning som rapporteras till 
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media och hur mycket rapporteras? Hur skrivs det om forskningen: positivt, 
negativt, neutralt? […]  

Samtal 3   2014-04-15 

Sammanfattning 

Detta samtal gjordes via Skype. Förutom jag och Milda Rönn, deltog också 
Carina Södrlund fil.dr	  i informationsdesign, lektor på Mälardalens Högskola.  

Milda gick kortfattat igenom vad vi diskuterade i det första samtalet gällande 
målgrupp och fokuserade sedan på populärkulturer. Vilken plats har kemiska 
bilder i relation till populärkulturer.  

Populärkulturen har kända förebilder. Den galna forskaren, geniet, är oftast en 
manlig kemist eller en matematiker. Det sitter i vår kultur och därför är det samma 
i mer formella sammanhang. Trots att naturvetenskapen är väldigt bred, så gäller 
det ändå endast kemi. Det kan bero på att yrket är så tydligt, de har dress-code 
och även instrument och redskap som är konkreta. Men egentligen så har kemister 
i det verkliga arbetslivet inga klädregler eller uniform. Alltså stämmer inte de 
vackra naturvetenskapliga bilderna med verkligheten. […] 

En bild på endast människor är som att ta vätskan i en naturvetenskaplig bild och 
hälla den på bordet eller på golvet. Det finns inget i bilderna som signalerar -  
analys.  Det finns inga element som tyder på forskning. Analys är ett nyckelord. 

Vi tittade på några bilder som ska avbilda, humaniora och humanistisk forskning 
som Milda Rönn tagit fram. Vi tittade lite närmare på en bild av två barn som 
sitter och leker vid ett leksaksbord.  Det finns inget som säger att detta har att göra 
med forskning. Sådana typer av bilder som ska representera någonting bidrar inte 
till humaniora utan sänker i hög grad värdet och den vetenskapliga höjden. 

Den allmänt rådande uppfattningen är att humaniora handlar om vård; vård av 
äldre; vård av barn; barnuppfostran. Det har varit som en stämpel på 
kvinnoforskningen väldigt länge. Statusen är låg i det. Det finns ingen styrka och 
ingen ekonomi i detta. Humsamverkan vill förändra situationen. Humanistisk 
forskning ska vara forskning on the age; innovation är en riktning. Vi ska ge 
byggstenar om hur man ska tänka kring humaniora. 

Alla deltagare var överens om att det är helt ointressant att se en forskare som 
sitter vid en dator. Vetenskapliga symboler som man skulle kunna använda i 
illustrationerna: modeller, strukturer, transkriptioner, diagram. Återigen 
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poängterade Milda Rönn att forskaren i bilden (om det nu blir en) då bör vara 
kvinnlig. Hur kan hon framstå som genialisk, analytisk?  

[...] Två variabler: vad får representera forskning? Vad får representera 
humaniora? Är man van att se humanistiska bilder som vetenskapliga? Troligtvis 
inte. När man pratar om humanistisk forskning och ser hur det ser ut, vad ger det 
för bild?  Om humanistiska bilder fick representera forskning i allmänhet, precis 
som kemi får göra, så skulle det höja dess vetenskapsvärde och även känslan att 
humaniora är forskning. Skulle man kunna träna sig att se detta som vetenskaplig? 

Kemi är normen för naturvetenskapen. Lingvistik är inte normen för 
humaniora.[…] Det finns alltså inga förebilder. Dessutom diskuterade vi att ordna 
en workshop med några deltagare: studenter, högskolelärare, forskare, 
finansieringsföretag m.fl. […]  

 

 
 
Bilaga 3 

Samarbetspartners kontaktuppgifter på Humsamverkan 

Milda Rönn, fil dr nordiska språk 
milda.ronn@humsamverkan.se 
Telefon	  
+46	  (0)	  8-‐684	  388	  92	  
Hornsgatan	  29	  A	  
118	  49	  Stockholm	  
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