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Computerized methods for searching pictures are becoming more common. With these it is 
possible to make powerful search requests using a combination of terms and search on 
comprehensive descriptions of the pictures. The descriptions can encompass various aspects 
of the content and allow different interpretations and levels of detail. 
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points of view, We have tried to identify differences in searching behaviour, and studied 
some methods for indexing of pictures. Our concepts are taken from the philosophy of art 
and from theories about the meaning of languages. 
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I. Inledning 

Manniskor använder bilder som uttrycksmedel och för att kommunicera med varandra. 

Särskilt under den senare delen av 1900-talet omges vi i det dagliga livet av ett ständigt 

bildflöde. Bilder förekommer i alla möjliga sammanhang, ofta för att ge information 

eller illustrera en text. 

I och med att samhället präglas av teknologiska upptäckter och framsteg flyttas aven 

bildarkiven in i datorer. Hittills har man enligt Ornager ( 1994, s. 208 ) fiämst 

intresserat sig för teknikens under och inte ägnat sig fullt lika mycket åt att skapa system 

med goda möjligheter for att åter finna bilder. Eftersom man på senare tid inom forsk- 

ningenl har börjat uppmärksamma bilders betydelse och deras användningsområden i 

samhället borde ett större engagemang kunna väckas även for bättre system för lagring 

av bilder. 

Den här uppsatsen är en lägesrapport, Vi undersöker bilders betydelse i samhället för att 

se vilka förtjänster en noggrannare indexering av deras innehåll skulle kunna medföra 

och ger sedan synpunkter på hur själva bildbeskrivningen vid indexeringen skall kunna 

utföras. 

En bild kan visa sig ge svar både snabbare och exaktare än vad en beskrivning eller en 

forklaring med ord kan göra, till exempel om någon undrar hur en dromedar ser ut när 

den sover, och gärna i ösregn. Att direkt finna en sådan bild i ett system är inte alltid 

enkelt. Nu finns det antagligen ett tämligen begränsat antal bilder på just dromedarer 

och det skulle darför inte inneha  något större problem att gå igenom dem alla. 

Däremot skulle proceduren vara för tidskrävande om huvudmotivet var ett annat som 

omfattade desto fler bilder. 

Nya användningsområden ökar efterhigan p& bilder. Bilder massproduceras och sprids 

flitigt i alla tänkbara sammanhang. De som söker bilderna gör det av fler anledningar nu 

än förr. Det är troligt att användarna söker bilden på olika sätt, beroende på i vilket syfte 

de behöver den. Därav växer det fiam ett ökat behov av väl organiserade samlingar. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att åstadkomma en lägesrapport genom att presentera en 

sammanställning och diskussion över olika teorier för hur man på ett lämpligt satt kan 
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beskriva en bild med tanke på hur de ska kunna sökas utifrån innehåll och informations- 

värde. Vi vill dessutom undersöka varför en noggrann och uttömmande indexering 

skulle kunna vara till glädje for många och i och med detta passa på att tydliggöra 

bilders värde. Vi anser att bilder är jamförbara med språket i budskap och informations- 

innehåll. Förhoppningsvis räknar vi med att kunna bidra med en del intressanta 

synpunkter på hur bildbeskrivningen skulle kunna göras med olika användargrupper i 

tankarna. 

1.2 Problemställning 
Traditionell indexering av bilder har inneburit att man beskriver dem som objekt, om 

det till exempel är en målning eller ett fotografi, vem som är upphovsman, tillkomstår, 

identifikationsnummer och en ämnesbestämning. Det kan uppstå problem när bilderna 

som söks inte är identifierade och vi varken kan namn eller nummer. Man söker utan att 

veta om det egentligen finns någon bild som motsvarar det som man vill ha. I detta läge 

vore även en kontroll över bilders innehåll önskvärd, som öppnar for en djupare 

beskrivning av bilders motiv och budskap. 

För att bilder ska kunna sökas i större samlingar och arkiv utifran sitt motiv och innehåll 

borde det underlätta om indexeraren hade ett antal vedertagna kriterier att följa vid 

beskrivningen av innehållet, det vill säga anvisningar om vad i en bild som kan vara värt 

att uppmärksamma. Dessa skulle kunna ligga till gemensam grund for flera samlingar. 

Som det nu är förekommer lite samarbete mellan olika arkiv och inte heller finns det 

generella standarder. Avsikten skulle vara att försöka göra bilder sökbara utifrån olika 

aspekter beroende på i vilket syfte den eftersöks. Fler användargrupper nås även när det 

börjar bli allt vanligare att bilderna digitaliseras. 

Vad vi menar med bildens innehåll är det övergripande motivet med dess detaljer men 

också andemeningen i bilden, vilket avgör vilken innebörd den får for oss. Det fore- 

kommer att en bild kan vara laddad av budskap som inte nödvändigtvis har med det 

konkreta motivet att göra. Vad som uppfattas av innehållet i en bild varierar med 

betraktarens personligen vunna erfarenheter och kunskaper, liksom hur man tolkar det 

man ser. Det kan ocksa vara betingat av den grupp i samhället man tillhör, till exempel 

yrke eller generation. Syftet med bilden kan vara att den ska illustrera eller förstärka ett 

uttryck i en text eller ämnet i en föreläsning, informera om hur något går till eller ser ut' 

eller visa hur det var förr. 



Frågan är hur indexeringssystemen bör vara utformade för att bast kunna anpassas efter 

olikheter mellan sökgrupper och användningsomritden. De har olika krav eller önskemål 

vilket avgör hur bilden bör beskrivas samt med vilka termer. Var ska gränsen gå för vad 
som är intressant och realistiskt att ange av det vi ser i bilden vid indexeringen? Vem 

söker i arkiven och varför? Hur ska beskrivningen överensstämma med deras behov och 

fiågemönster? Frågorna man kan stalla är många och beroende av varandra när man ska 

försöka svara på dem. Utifiån detta kan man sedan avgöra vilka sökingångar man bör 

eller kan ha som vägar till bilden. 

Vilka de komponenter är som utgör den viktiga informationen i bilden beror på vem det 

är som söker och varför. Till exempel söker reklamfolk ofta bilder med tydliga budskap. 

En stadsbild skulle kunna användas för att förmedla pulsen i en storstad. Samma bild 

kan illustrera en artikel om urbanisering, eller ge information om hur den kommunala 

trafikens fordon ser ut i den här delen av världen. Dessutom kan den som söker en bild 

for att den ska passa i ett visst sammanhang ha särskilda önskemål om till exempel 

tidpunkt på dygnet eller året, väderlek eller plats. Det räcker darfor inte med att bilden 

ämnesklassificeras, ett system borde vara önskvärt där detaljer och aspekter på 

innehållet i bilden kan @lias i var för sig i ett sökformulär. Ett riktigt bra system borde 

eftersträva att göra alla bilder åtkomliga för så många skilda användargrupper som det 

går, utifiån deras olika infallsvinklar. Det skulle även göra det möjligt för en och samma 

bild att komma till användning fler gånger. 

En annan svårighet är hur man kommer till ratta med de problem som subjektiviteten 

orsakar, till exempel hur vi uppfattar och tolkar bilder och sedan uttrycker det i ternier. 

Vid indexeringen kan den som indexerar använda snäva och exakta termer som ringar 

in vad bilden huvudsakligen rymmer och darnied begränsar bildens sammanhang. Det 

krävs alltså att man vet de exakta termerna f6r att någon sedan kunna finna den. Med en 

mer omfattande indexering anser vi att man ska försöka fCuiga upp bildens innehåil ur 

fler aspekter för att göra den lättare att finna utifran flera sammanbang. Man försöker då 

ge en bredare beskrivning. 

1.3 Avgränsning 
Vi koncentrerar oss i uppsatsen på stillbilder som har isolerats &ån de sammanhang då 
de förekommer ihop med text eller tal eftersom detta i hög grad påverkar den upp- 

fattning vi bildar oss om dem. Istället vill vi poängtera bilders egenvärde. Vi gör heller 



ingen skillnad mellan bilders objektsform; om de är målningar, fotografier eller om de 

är digitaliserade. , 

Eftersom det inte faller inom ramen för vart omrade har vi uteslutit de mer tekniskt 

betonade texterna kring datorsystemen. Vi har istället valt att koncentrera oss på enbart 

strukturering av bilderna efter beskrivning av innehåll. Beskrivningen kan sedan vara 

lagrad antingen tillsammans med bilden i datorn eller vara en referens @l den, darför 

bryr vi oss inte om hur bilderna som objekt är lagrade. Eftersom vi tror på vikten av att 

varje bild behandlas enskilt for att ringa in dess innehåll har vi redan från början utgått 

fran att en manuell indexering av bilder är nödvändig. DarFdr kommer @ att diskutera 

hur man tolkar en bild och översätter uttrycket i ord. 1 

1.4 Metod 
För att samla kunskap inför uppgiften och till en början få en teoretisk förståelse har vi 

studerat litteratur inom området för de olika avsnitten. Vi har försökt att få en blick över 

det nuvarande forskningsläget och vart planerad forskning bär. Eftersom ämnet är nytt 

for oss som blivande bibliotekarier och vi därför vill vara öppna för ny kunskap, har vi 

velat arbeta utifiån ett kvalitativt förhållningssätt. l 

Vi har besökt några utvalda bildsamlingar där vi med tanke på vad vi läst om bilders 

användning tyckte att man borde vara intresserade av att indexera bilder efter innehåll. 

Vi valde b a  bildarkiv som vi tyckte skulle kunna representera olika sökgrupper och 

användningsområden. De var Bildarkiven vid Nationalmuseum och Moderna museet, en 

bildsamling på Stockholms stadsbibliotek, Aftonbladets pressarkiv och Bildhuset, en 

kommersiell1 bildbyrå. Vad vi bland annat undrade över var hur de förmedlar sina bilder; 

om man till exempel har utvecklat indexeringssystem d& man hade tar hänsyn till 

skillnader mellan anvandare och deras olika intressen i bilderna, eller om man har 

anpassat sig till en särskild användargrupp. Naturligtvis var vi aven nyfikna på vilka 

planer man har inför Carntiden. I 

Det borde kunna vara en rimlig tanke att Bildarkiven vid Nationalmuseum och Moderna 

museet besöks av grupper som letar konstmotiv med särskilda teman och detaljer, till 

exempel forskare inom olika vetenskaper, utställare och andra yrkesgrupper. 

Stockholms stadsbibliotek hade en mindre bildsamling som var öppen f6r allmänheten, 

vilken vi ville veta mer om, eftersom vi hoppas på att det i Framtiden eventuellt skulle 

kunna bli allt vanligare att bibliotek erbjuder information i forn av bilder. Aftonbladets 



bildarkiv valde vi som representant för bilders mediala funktion och för att vi visste att 

man där hade intresserat sig för att indexera bilder i det skede när man nyligen övergick 

fran manuellt arkiv till bilddatabas med elektroniskt lagrade bilder. Bildhuset är en 

kommersiell bildbyrå i Stockholm som säljer bilder till ffamst reklammakare.Vi antog 

att man där om någonstans använde effektiva och förbättrade söksystem f6r att på så satt 

havda sig i konkurrensen. Till stöd för besöken följde vi några övergripande £i-ågor som 

vi använde oss av för att inleda och avgränsa samtalen till vårt intresseområde (se s. 73). 
Genom en fiiare samtalsform tänkte vi oss kunna vinna en mer öppen framställning av 

tankar och åsikter och de intervjuades personliga inställning till flamtidens datoriserade 

bildarkiv och indexering av bilder. 

Vi har tagit fasta på indexeringssystemens utformning utifrån tre perspektiv; bilden, 

indexeraren och (användaren. Uppsatsen är darför upplagd enligt följande: 

Till en början vill vi i kapitel II beskriva vad en bild är och föra ett grundläggande 

resonemang kring bildteori for att läsaren lättare ska kunna satta sig in i problematiken 

vid bildbeskrivniingen. Sedan tar vi aven upp tankar kring bilders ställning och betydelse 

i samhället. Samhällsforskare förutspår det moderna bildsamhällets framväxt där bilder 

ges en allt större betydelse för förmedlingen av budskap och kunskap. Bilder som 

infonnationsbärelre har länge hamnat i slqnundan, trots att de i olika sammanhang 

övertraffar ordets förmåga att förmedla information. De är även ett beprövat medel för 

att förmedla budskap i avsikt att påverka våra föreställningar. 

För att senare kunna resonera kring de problem och möjligheter som uppstår vid bild- 

indexering gör vi i kapitel III en sammanstallning över några av de tidigare teorier om 

och framförda fd~rslag som vi anser vara av betydelse. 

Kapitel IV handlar om indexerarens dilemma; problematiken kring de delade meningar 

som lätt uppstår vid bildanalyser när man ska avgöra vad bilden uttrycker och med vilka 

ord man mest precist bestämmer dess budskap. Vår subjektivitet och våra personliga 

kunskaper styr aven den uppfattning vi gör oss av vad som är bildens budskap och det 

kan vara svårt att undvika värdeladdade ord trots att man strävar efter objektivitet. 

Indexeraren har vaga regler att följa och arbetet raknas mer som en konst än en fardig- 

het. 

I kapitel V tar vi kortfattat upp datorteknikens betydelse för söksystem med bild- 

beskrivningar efter innehållsmässiga kriterier. 
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I kapitel VI undersöker vi vilka det är som söker bilder efter innehall for att fora fram de 

användningsområden som kan tänkas vara betjänta av bildindexering. Vi vill aven veta 

om det finns några mönster i sökvanoma, till exempel om olikheter i syftet med bilden 

medför att man söker på olika satt. Det kan tankas finnas variationer mellan olika yrkes- 

grupper, men aven inom dem. 

För att slutligen studera hur några bildarkivs system fungerar i praktiken beslöt vi att 

som ett komplement till de teoretiska studierna besöka ett antal bildarkiv med olika 

funktioner. Kapitel VII behandlar en sammanställning av fallstudierna. 

I efterhand tycker vi oss ha saknat mer av praktisk erfarenhet och insikt innan vi tog oss 

an uppgiften. Detta skulle kanske i viss mån kunna uppvägas av synpunkter fran yrkes- 

verksamma. Enligt vår kännedom finns bara två större undersökningar genomförda, 

( Enser1993 ) och ( Ornager 1994 )2. Kanske hade längre fatstudier på plats bidragit till 

en mer heltäckande och djupgående förståelse för hur systemen fungerar idag och hur 

olika användare beter sig i söksituationer. Vi hade på så satt kunnat stödja oss på både 

våra egna iakttagelser och de uppgifter vi delgivits av de olika aktörerna. Vi k m e r  ändå 

att det är först nu vi besitter de kunskaper som skulle göra en sådan undersökning 

fruktbar. Vår uppsats är väl kanske närmare att betrakta som en förstudie till kommande 

arbeten, gärna som ett komplement till de mer tekniskt inriktade. Vi hoppas ändå att 

kunna bidra med en del viktiga synpunkter, men kanske framforallt att väcka ett större 

intresse kring bilder och ett modernare tänkande för bildhantering på institutioner och 

företag som arbetar med bilder. 

1.5 Bakgrund 
Foskett ( Foskett 1982, s. 2-3 ) beskriver tre stadier i samhällets förhdrade 

informationsbehov och de kallor man har sökt sig till. Detta borde också gälla for hur 

man organiserar den information man h e r  i bilder. Rörelsen har gått fiån en basal 
men i ytterligheten skenbar välordning till ett system där gränserna är på vag att 

utplånas. Till en början formades de vetenskapliga ämnena eller disciplinerna. Sedan 

växte det tvärvetenskapliga förhållningssättet flam kring 30-talet, f6r att etableras och 

utnyttjas under andra världskriget. Information behövdes alltmer för att lösa problem 

och utghgspunkten för detta sökande pekade inte längre pli särskilda ämnen, utan man 

var tvungen att söka sig över gränserna. Behovet blev mer uppdragsorienterat och val av 

informationskällor varierar i dagens läge efter syfte. Detta ställer högre krav på lämpliga 



redskap och på att informationen, i det här fallet bilder, är strukturerad och organiserad 

på ett ändamålsenligt satt. Enligt Foskett befinner vi oss i en uppdragsorienterad tid. 

Uppdraget ska utföras oavsett varifiån informationen som leder till att det kan slutföras 

kommer. Eftersom människor i allmänhet bara behärskar den begreppsapparat som 

används inom deras egna områden skulle man inte kunna hitta i varandras samlingar om 

indexering inte också skedde på en mer övergripande nivå. 

Det kan ibland vara svårt och tvetydigt att avgöra vad som är en bilds budskap, inte 

minst när man ska välja ord att uttrycka det med. I de flesta fall är det dessutom 

omöjligt för indexeraren att kunna tanka på en bilds alla användningsområden. Trots det 

omöjliga i att finna ett perfekt system borde det ändå finnas en större medvetenhet 

bakom processen när en bild indexeras. Resultatet ska inte behöva vara beroende av 

slumpen. Vi instämmer med vad ~ a n ~ a n a t h a n s ~  fem lagar för bibliotekets målsättning 

säger och omtolkar dem till att gälla även bildsamlingar ( Ranganathan 1989, s.1 ) : 

" 1. Books are for use 

2. Books are for all; or 

Every reader hisher book 

3. Every book its reader 

4. Save the time of the reader 

5. A library is a growing organism " 
Kortfattat kan man saga att bilderna ska komma till användning, inte bara ligga på 

lagring inför kommande tider. Alla ska ha tillgång till bildarkiven och bilderna som ska 

vara lagrade så att de går att h a  fian olika håll och utifrån olika intressen i bilden. Det 

ska inte heller behöva ta alltför lång tid att finna en bild man vill ha, och värdet med en 

kontrollerad samling får större betydelse i takt med att samlingen växer. Den sista 

punkten kan också tydas som att man vid bildarkiven bör vara öppna för nya lösningar 

och lyckade fiannsteg inom utvecklingen som kan komma till en hjälp i organiseringen 

och förmedlingen av bilderna. 

Eftersom en av bibliotekens uppgifter är att förmedla fakta och information skulle de 

mycket väl kunna erbjuda den aven i form av bilder när någon fiågar efter det. Bilderna 

finns oftast dolda i böcker och kan vara svåra att få fatt i om de inte uppmärksammas 
särskilt och kan eftersökas i ett eget databassystem. Tack vare dagens snabba utveckling 

av teknik kommer det antagligen att bli allt enklare och med tiden förhoppningsvis 

mindre kostsamt att samla många bilder i bilddatabaser. Det är möjligt att använda flera 

sökingångar till olika komponenter i bildens innehåll genom system med indexfiler. 



Därför kan man skapa nya datoriserade system som förhindrar att tillgången till bilder 

begränsas då de stängs inne i till exempel klassifikationssystem. 

För att beskriva detaljer, handlingar, aktiviteter, budskap och kanske även stamningar 

som uttrycks räcker inte de konventionella klassifikationssystemen till. Det är har 
Ranganathan kommer in i bilden för vår del. Med ett komplement till systemet som han 

kallade PMEST försökte han göra det möjligt att E med fler aspekter utöver de tradi- 

tionella vid klassificering av dokument. Förutom person eller föremål ( Personality ) 

angav han andra perspektiv såsom egenskaper ( Matter ) känslor och tillstånd ( Energy ), 

plats ( Space ) och tid ( Time ) ( Bakewell1978, kap. 5 ). Vi kommer inte själva att 

behandla hans teorier nämnvärt, däremot har hans tankar varit betydelsefulla för oss och 

andra som vi har läst. 

Den typ av bildarkiv som används i mediala sammanhang eller av bildbyråer som säljer 

bilder efter siirskilda önskemål, besöks av kunder som ofta redan har en Mar uppfattning 

om hur de vill1 att bilden ska se ut eller vad den ska uttrycka. Om de begärda bilderna 

kan återfinnas utan större besvär och dessutom kommer till användning mer än en gång 

sparar man både tid och pengar. Om man istället vill ha en bild i syfte att ta reda på hur 

någonting seir ut eller går till, ställer man andra fragor vid sökningen. Darför borde det 

vara av intresse att skapa system med flera möjligheter att finna bilderna, oberoende av 

ur vilken aspekt man söker dem, genom att de lagras med olika sökingångar. 

Enligt Cawk~ell( Cawkell1994 ) nöjde man sig tidigare med att ge en beskrivning av 

bilden med ett antal fiia nyckelord som enda vägledare. Indexeringssystemet kan bli 

alltför slumpartat, eftersom den som söker inte alltid använder samma ord som index- 

eraren, och även i de fall när termerna är bestämda och ordnade i en ordlista kan det 

uppstå problem, om det inte finns niigot ord som passar i sammanhanget. Fawkell 

tycker att man borde uppmärksamma v d o r  man misslyckas med att finna bilder i 

systemen som trots allt finns där. Fler undersökningar borde göras kring hur exakt de 

bilder man finner överensstämmer med vad man bad om, och hur lätt det var att finna 
dem utan att tvingas sålla bland mängder. Forskning kring utveckling av indexerings- 

system borde värdesattas högre, men innan dess behövs metoder B r  att mata och 

utvärdera syistemen för att ge en klarare uppfattning om skillnader och förtjänster ställt 

mot vad ett mer avancerat system kräver. Det behövs fler jämförelser mellan olika 

tillvägagångssätt som prövas på en och samma samling. Pii sa sätt skulle man även 

kunna motivera och övertyga sponsorer till forskning. En anledning till det hittills 

ljumma intresset tror man har sin förklaring i att många av samlingarna inte är tillräck- 



ligt stora ännu for att känna av problemet. Men även en mindre samling som vill ha en 

hög omsättning av bilderna är betjänta av att de är organiserade. Genom att ge en bild 

olika bestämda sökingångar beroende på ur vilken aspekt eller for vilka sammanhang 

den söks, breddar man vägen till den och gör det möjligt för bilden att komma till 

användning i mbga  sammanhang. 

Det börjar bli allt vanligare att arkiven lagrar sina bilder i datorer eller på optiska skivor, 

CD etc, med datorbaserade söksystem. Arkiven växer tack vare att datorerna genom sin 

ökade lagringskapacitet ger utrymme for allt större samlingar av bilder. För att förhindra 

att bilderna dränks i mängden blir det desto nödvändigare att indexeringen är väl 

genomtänkt. 

Större delen av tien forskning som piigår inom området syftar tili att indexeringen av 

bilden ska ske aiutomatiskt. Man vill att bilder ska gå att söka genom att visa datorn 

andra bilder eller skisser. Datorn kan urskilja och känna igen former, konturer, mönster 

och farger i bildien. Alternativet och det traditionella är en manuell indexering där bilden 

bedöms och beskrivs enskilt med hjälp av ord. Kritik mot detta har gått ut på att det är 

svårt att fånga bilders budskap och att uttrycka det i ord; en bild talar for sig själv och 

måste ses. Darfor har de automatiska systemen uppstått där man själv skissar former och 

konturer eller sölker bilder genom andra, liknande de man vill ha. Till den manuella 

indexeringens Ersvar har man sagt att när en bilds information och budskap inte är 

konkret synligt i själva bilden måste den bedömas och uttryckas med ordens hjälp. För 

att man ska kunna rita bilden krävs först och framst att man vet vad man är ute efter och 

hur det ser ut. Att enbart använda de automatiska systemens metoder är en alltför grov 

form av bildindexering. 





II. Vad ar en bild? 

En bild skulle kunna definieras som en atergivning av ett synintryck eller en 

förestäilning om någonting. Förutom sin dokumenterande förmaga kan bilder förmedla 

allt från drömmar till nya insikter. Fantasin har inga gränser liksom det inte heller h m  

nsgra bestämda lagar för hur vi upplever bilden. Magritte visade oss bilden som illusion 
genom att slaiva "ceci nlest pas une pipew4 under sin avbild av en tobakspipa. En bild 

äger inga andra egenskaper mer än att den refererar till en omvärld. 

"Bilden finns som ting i historien, i det samhälleliga rummet. Dess tingkarakrar gör att den existerar, 

oföandrad, utanfor tiden, den tid som skuparfiradringar, vhnde,  död. 

Medan tiden gcir ser bilderapa' oss som om ingenthg hänt. " ( Beck 1983, S. 82 ) 

Man brukar aven tala om bilders visuella retorik när de överför budskap. Bildens 

funktion hänger samman med skaparens intentioner, men inte alltid. Vi kan läsa bilderna 

"bokstavligt" eller genom sinnesupplevelser, alltid med oss själva som utgångspunkt. Är 
en bild vacker när ingen ser p3 den? 

Bildproduktionen i samhället ar för stunden rik och mångskiftande. Mediet som bär 

bilden när vi talar om stillbilder kan variera. Den fotografiska massbilden är det som 

dominerar i var tid ( Stora Focus, band 3 s. 83-84 ). Andra vanliga tekniker är målningar, 

grafik och illustrationer. 

Digitaliseringen av bilder har ledt till ett nytt sätt att öppna vägarna för spridning av 

bilder. Samlingarna är inte längre fysiskt bundna till en plats. De reproduceras och 

distribueras allt flitigare. Det spelar inte längre nhgon större roll i många fall hur objektet 

ser ut eller i vilken teknik den är utförd. Inte heller är det väsentligt att skilja mellan 

original och kopia. Bildernas motiv och budskap lyfts istället fram som av väsentligare 

intresse för den som söker bilder. 



2.1 Bilders budskap 

"När jag talar och skapar visuella tecken använder jag ord och former och begrepp som för mig 

har en speciJEk innebörd Men jag kan aldrig vara saker pd att inte du uppfattar dem helt annor- 

lunda. Du kanske befinner dig någon annanstans, i en annan tid, i ett annat rum och även om jag tala 

tydligt så förstår du mig inte. Du ser mina gester, du hör mina ord, men du förstår endast det du själv 

kánner till. Och även om du skulle förstå, så ar det endast en liten del av hela mitt jag som du har 

möjlighet att lära kanna. Hur ska du kunna begripa när du ingenting vet om den helhet som är jag, 

som ar mitt livs text och bild?" ( Beck 1983, s. 29 ) 

Hur man bedömer en bild och beskriver dess innehåll styr i hög grad alla tankar om hur 

systemen for lagringen kan utformas f6r att fjdla syftet. Darför kan det vara bra att till 

en början bekanta sig med en del bildteoretiska resonemang. Vi har valt att följa Nord- 
ströms5 ( 1984 ) definitioner av de termer vi använder oss av. 

Bilder kan bära flera budskap men vanligen firngår ett tydligare än de andra. Vilket 

detta blir avgörs i sista ledet av vem mottagaren är och vilka erfarenheter och kunskaper 

denne äger för att bildens tecken ska kunna tydas. Skillnaderna individer emellan kan 

vara små, men desto större mellan kulturer eller generationer. Det phverkar huruvida vi 

uppfattar det vi ser, som till exempel ont eller gott, fult eller vackert. Bildens budskap 

kan vara mer eller mindre tydligt. Det som förmedlas genom en avbild kallas för det 
explicita budskapet. Även det som är underförstått kan framgå klart, även om det inte är 

direkt uttalat, det implicita budskapet. Detta är vanligt förekommande inom konsten. Ett 

exempel skulle kunna vara en man och en kvinna som förädiskt betraktar varandra, och 

"hatet" går att utläsa genom deras blickar, utan att man kan hänvisa till nagot konkret 

objekt i bilden. 

2.1.1 Idélikhet och kanslouttryck: 
När vi betraktar en bild och öppnar oss för den kan vi genom vår respons väcka nya 

tankar till liv. Vi kan till exempel komma underfund med saker och ting om oss själva 

eller i vår omvärld och andras livssituationer. Detta överförs inte nödvändigtvis intellek- 

tuellt, utan även känslomässigt, vilket är en typisk funktion hos bilden. Men det är heller 

inte säkert att effekten blir densamma som avsikten. Med detta förstår man lätt hur svårt 

det är att bedöma en bild efter innebörd. Upphovsmannen, betraktaren och indexeraren 

& alla olika personligheter. 



Man brukar saga att en bild refererar till något u W 6 r  sig självt, något som i sin tur har 

egenskaper som vi har olika upplevelser av. En bild som föreställer någonting som vi 

uppfattar som konkret är en avbild av något som vi k e r  igen. En bild av en ros kan 

ge många associationer; kärlek, födelsedagar eller att den har taggar för att nämm dgra.  

Referensen går i två steg och budskapet överförs således indirekt. Det kallas för idé- 

likhet. 

Liksom vi utbyter kunskaper och information kan vi aven överföra andliga och känslo- 

mässiga upplevelser genom det direkta uttrycket i en bild. En stor svårighet är att 

bedöma budskap och innebörd i en konstnärlig bild eftersom de kan vara många och 

abstrakta. Till och med utan att bilden egentligen föreställer nAgot kan den ändå påverka 

oss och ge associationer. Om bilden föreställer någonting abstrakt som vi uppfattar 

uttrycker en känsla, ett begrepp eller ett adjektiv så säger man att referensen är direkt. 

Det kan racka med ett mönster, en färg, linje, yta, form eller stnSrtur för att ge betrak- 

taren olika upplevelser av lugn, aggressitivitet, glädje, panik osv. Det är bilden i sig som 

är upphov till upplevelsen. Det som sker är att vi får en "föreställning" av en känsla, en 

så kallad perceptuell eller analog upplevelse. Budskapet är förkroppsligat i själva 

bilden. Konstnären har i sin bild lyckats gestalta hur en känsla känns. Ett annat exempel 

på analogi kan vi finna i naturen, en slokande blomma kan Qlla oss med vemod. Man 

brukar undvika att indexera en bild utifran detta eftersom det är alltför vanskligt. När 

budskapet är lämnat öppet är åsikterna många. 

Bilden kan alltså referera till upplevelser i vårt eget liv och ge associationer till världen 

utanför, antingen direkt eller indirekt genom idélikhet. Samtidigt kan den väcka känslor 

genom sitt direkta uttryck. Styrkan i upplevelsen skiljer sig. Jesus p i  korset har en 

symbolisk och indirekt innebörd för många av lidande och död. Det kan vi konstatera 

därför att vi känner till historien kring motivet, vi har lärt oss att förstå det. Själva bilden 

har inte någon särskild effekt utan denna förkunskap. Om vi istallet gör en monoton och 

motivlös bild i dova färger kan den förnzedla mer av sorg och elände än Jesus på korset. 

2.1.2 Semiotik: 
Vi har i samhället själva skapat oss regler för vårt mänskliga beteende, till exempel att 

vi stannar för rött ljus eller betalar för oss i affären. A andra sidan har vi också normer. 

När vi möter ett par på gatan går vi åt sidan istallet för att tränga oss emellan, vilket ju 
inte är en skriven regel. Ändå noterar vi när någon bryter mot dessa normer. De brukar 
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Den övre bildeiri ar tagen på en teaterbåt. Afischen annonserar om aii man just nu f amför Romeo och 

Julia. Vi fann en viss idklikhet mellan de två sammanbundna pålarna och parets karlehband I den 

nedre hänger hlimlens molnformationer tungt och ödesmättat över Öppen sjö och mörka öar. Intrycket är 

analogt. 



växa fram ur ett kollektivs kulturella mönster vilka vi följer mer eller mindre omedvetet 

och som även styr hur vi läser en bild. Tecknen i bilden utgör ett meddelande, som det 

krävs av oss att vi ska tyda med hjälp av de koder som g uppfattar, och som avgör hur 

vi bedömer det vi ser. Upphovsmannen Översätter budskap och koderar det till ett bild- 

språk. Andra vägen tolkar betraktaren tecknen, dekoderar dem till att bilda budskap. Vi 
läser koderna med utgångspunkt i samhällets regler och normer. Om jag ritar en häst, 

men ingen ser vad det föreställer, har jag misslyckats med att använda de visuellt gång- 

bara tecknen för vad som kännetecknar en häst. 

Semiotik är en egen vetenskap som fått en svensk term i teckenlära. Det är en lära som 

undersöker kommunikation genom tecken med betoning på samband med de samhällen 

de har uppstått ur. Inom kommunikationsteori blir varje komponent av betydelse till ett 

tecken. Bildsemiotik är själva studiet av vad i bilden som refererar till något u W o r  och 

som därigenom fungerar som ett ställforetradande tecken for detta, alltså hur tecken kan 
tydas. Man undersöker bildbudskapets uppbyggnad. En semiotisk bildanalys är inte 

bunden till konsitnärens egen prestation eller bildens slutna värld, utan snarare till hur 

bilden kan uppfattas, den kommunikationsprocess som uppstår i mötet med betraktaren, 

och är direkt beroende av samhälle och kultur. Nordström (1 984, s. 64 ) tror att detta sätt 

att granska bilder på antagligen blev framtvingat som en konsekvens av den mass- 

mediala kultureins framväxt, vilkas bilder krävde andra modeller än de traditionella 

bildteorierna for att kunna analyseras och deras inflytande utvärderas. 

or seman- Förhållandet mellan bilden och det den genom avbildning signifierar kallas f' 

tik, det vill saga vad som uppfattas som techens innebörd. Det kan röra sig om tecken i 

form av symboler, metaforer eller annat som bidrar som referens till att vi kan fånga och 

begripa bildens mening. Budskapet eller ideerna formedlas genom tecken som bildar 

koder och som det förutsatts att vi ska kunna tolka for att förstå avsikten med. De av 

dessa som når betraktrisen innehåller bildens semantiska information. Naturligtvis fun- 
gerar processen inte alla gånger enligt plan. 

Relationen mellan vår uppfattning av bilden och det den föreställer kallas för pragmatik, 
då man i praktiken undersöker kommunikationen mellan en sändare och en mottagare. 

Det sammanharig som uppstår genom att tecken kombineras på ett visst satt för att 

uttrycka ett budskap kallas for bildens syntax. 



Bildens tecken och koder: 
Budskapet som tecknen tillsammans bildar förmedlas mer eller mindre medvetet. Vi 

signalerar vilka vi är genom vart tal, vika kläder och vår .mimik, både avsiktligt och oav- 

siktligt. En gäspning avslöjar att någon är trött, en ambulans under utryckning att en 

olycka har skett. Handlingen eller situationen betecknar något som är underförstått. Hur 

vi uppfattar den precisa innebörden i ett förhållande mellan flera tecken är beroende av 

deras sammanhang och vår erfarenhet. 

Nordström liknar bildspråkets tecken vid det verbala språkets grammatik vilka liksom 

detta förändras med tid och rum. Vi tyder tecknen utifran hur vi har paverkats av vår 

omgivnings regler och normer. Inom bildsemiotiken säger man att sättet vi tyder bildens 

tecken på så att de tillsammans formar ett budskap kan liknas vid att vi följer en kod. 

Koden är den kunskap som avgör vad jag kan f3 för intryck. Den är själva nyckeln till 

bilden. Vilka koder till bildens budskap och informationer som vi använder oss av beror 

på vår kulturella tillhörighet. En manniska under stenåldern skulle troligtvis inte 

betrakta en målning av naturen med samma ögon om hon levde i våra dagar. Hon skulle 

antagligen uppmarksamma och tolka in annat i det hon ser än vad vi gör. Liknande 

skillnader finns mellan oss som lever under samma tidevarv men i olika miljöer. Där- 
med begränsas möjligheterna att kommunicera med bilder på grund av olikheter i hur 
tecknen uppfattas. 

Eftersom en bild dessutom kan läsas utifran mer än en kod samtidigt orsakar det 

problem vid klassificering. Darför krävs vid varje akt en egen beskrivning av samman- 

hanget och över vilka kodsystem som medverkar, ur vilka aspekter vi kan se bildens 

motiv eller vad den talar om för oss om vi kan upptäcka det. Exempel pil olika slag av 

koder som Nordström beskriver är bland andra den ikoniska koden d& bilden efter- 

strävar en tydlig likhet med det avbildade. Ikonografiska koder innebär att vi känner 

igen vissa företeelser. Det kan vara en laguppställning, ett bröllopsfotografi eller ett 

midsommarfirande. Med hjälp av stilistiska koder kan vi fatställa den epok och 

tidsanda bilden uttrycker genom att identifiera byggnader, kläder, möbler och andra 

modebundna miljöer. Politiska koder får oss att tänka på händelser eller ideer som 

förknippas med situationen eller symboler i bilden, liksom även byggstilar och arki- 
tektur vittnar om svunna tider. Pil sa vis sammanfaller ibland estetiska och politiska 

koder. 

Nordström beskriver sättet att tyda koder på två plan. Det finns koder på denotativ nivå, 

där man ser till kompositionen i bilden och avläser konkreta element som figurer, hand- 



ling, miljö, &g, form, teknik etc. Man frågar efter vad som syns i bilden eller vad som 

skildras, till exempel i form av en handling eller ett tillstånd. Man försöker att ta fasta på 

det väsentliga i bildens motiv. Vad bilden föreställer känns igen från vår egen vardag 

och återger några av de egenskaper som verkligheten har, dvs att en hast ser ut som en 

häst. Sedan avslöjar bildens komposition och syntax på vilket sätt man har gått tillväga 

for att låta det framträda. Den denotativa analysen av bilden sträcker sig aldrig utanför 

ramen, det vill saga att inga vidareutvecklande tankar eller associationer blandas in i 

tolkningen. 

Den andra nivån kallas konnotativ nivå. Där spelar våra egna associationer vid 

beskrivningen eller analysen fritt kring vad bilden forestaller. Konnotationer i kulturen, 

de kollektiva mönster som är gemensamma for en hel grupp; en samhällsklass, en 

generation eller till exempel en yrkeskår, banar vag for hur vi ska tanka, känna och 

handla. Vi ser det i människors uppträdande, klädesval, levnadsstil etc. Därav blir vår 

tolkning mer eller mindre påverkad av den kultur vi tillhör. Ett äpple kan till exempel i 

en kultur signifiera kunskap eller klokhet medan det i en annan står för falskhet. Kultur- 

tillhörigheten har även inflytande på förhållningssättet hos den som gjorde bilden, hur 

denne har valt att gå tillväga och vilka eventuella intentioner som vävts in i budskapet. 

På denotativ nivå försöker man hålla sig till en övergripande, saklig och neutral uppfatt- 

ning om bildens motiv medan man på den konnotativa letar efter bibetydelser som är 

kulturellt kollektiva och tillåts vara subjektiv till en viss grad. 

2.1.3 Bildbeskrivning på tre plan enligt Panofsky 
Enligt traditionell bildanalys inom konstvetenskapen kan man mycket förenklat börja 

med att ställa ett antal Fågor till bilden: Vad fireställer den? Hur är den uppbyggd? 

Vem är upphovsman och i vilket s a m m h g  har den tillkommit? Vilket är syftet? 

Vilka värderingar är synliga? Vilken är målgruppen? 

För att återgå till hur man kan beskriva bilder tänker vi ta upp en modell framförd av en 

känd konsthistoriker, Erwin Panofsky, vilken ligger till grund för flera förslag till bild- 

beskrivning. Man har i dessa diskuterat i hur hög grad det är möjligt att ta med både 

generell samt mer specifik information vid indexering och för vilka samlingar det är 

lämpligt. Trots att Panofskys modell skapades för att systematisera konst Fån renäs- 
sansen anses hans tankegångar ändå av många som så pass allmängiltiga att de går att 



Flickorna på bilden är i f&d med att arrangera rg.plockade blommor. Eftersom de står utomhus och 

blommorna ar av de slag vi ar vana vid att se under svensk försommar leder tankurna till miakommar 

Budskapet ar förknippat med vår svenska kultur, bilden g& för att uttrycka det i bildteoretiska termer 

tolka konnotativt eller ikonogrqfskt. 

*tid. 
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överföra till tolkningar av alla slags bilder. Vi har studerat hans teorier genom andras 

ögon och funnit många likheter mellan hans resonemang och de vi tidigare försökt 

redogöra för inom bildteorin ( Nordström 1984 ). 

Sara Shatford ( Shatford, 1986. En utförligare beskrivning om hur hon har gjort en egen 

modell med bl a Panofsky finns på s. 43 ) har tolkat Panofskys nivåbedömning av 

bilder, pre-ikonograJisk nivå som är  en en konkret beskrivning av det man ser, 

ikonografisk nivå, vilken innebär en analys då man identifierar bildens tecken, och sist 

ikonologisk nivå, med vilken man avser en tolkning av dessa tecken och symboler 

utifran de kunskaper man har om omständigheterna omkring bildens tillkomst och upp- 

hovsmannens avsikter. Samma bild kan beskrivas på samtliga tre nivaer, till exempel är 

ett slott både en byggnad som ingår under kategorin slott men har också ett eget namn 

och kanske en välkänd historia. Beskrivningen blir stegvis mer detaljerad, ingående och 

mer krävande i fraga om djupare ämneskunskaper ( Shatford 1986, s.42 ). 

Pre-ikonograJisk nivå: 
Med pre-ikonografisk nivå avser Panofsky en enkel uppräkning av det vi ser konkret i 

bilden, i likhet med denotativ analys, eller det som vi tycker framgår tydligt. De objekt 

och de uttryck som framstäils med hjälp av linjer, farger och volymer och som tillsam- 
mans utgör bildens motiwärld k h e r  vi igen fran det dagliga livet. Det ska inte 

behövas någon lärdom för att uppfatta anspelningar och sammanhang som tillsammans 

bildar särskilda budskap utan bedömningen grundar sig på sådan kunskap som vi har 

med oss fih vaggan, vad han kallarpractical knowledge. Exempelvis vet vi vad en 

hund är utan att behöva gå i skolan. 

Han anger tv& aspekter på innehållet, dels en generell notering av det man ser, kallad 

factual eller of; dels en expressional kallad about med vilket han menar att man 

uppfattar den k~slomässiga upplevelse som bilden eventuellt m e d l a r .  (Det är of och 

about som Shatford främst tar fasta på i sitt förslag för bildbeskrivning. Se avsnitt 3.2.1 

om tidigare teorier och förslag till indexering.) Som exempel på detta hm man ta en bild 

av en mor och ett barn. Om vi säger att motivet är kvinna och barn ser vi det konkreta 

och uttrycker bildens factual eller OJ: Motivet kan också få oss att tänka på moders- 

kärlek som då fdler under expressional eller about eftersom det utrycker en känsla. 

Ikonografisk nivå: 
Panofskys nivå två, den ikonografiska, bygger på det vi uppfattar genom konventioner, 

kulturellt präglade uppfattningar och inlärd kunskap, educational knowledge. Den kan 
sagas motsvara konnotativ bildanalys där man känner igen anspelningar eller samband 



till en omgivning . Här hamnar de tidigare givna exemplen på konnotation där vi känner 

igen ett bröllopsfoto eller ett midsommarfirande ifall vi är fiån Sverige. Bildens tecken 

bildar tillsammans ett sammanhang som far en innebörd. Visas en bild i sin "rätta" 

kultur förstår alla vad den förestäiler. Vi känner igen en man hängande på korset som 

Jesus och en man i svart kappa drar till sig tankarna på en präst, eller varför inte en 

vampyr? Den informationen man ger är mer specifik än på den första nivån och av- 

slöjar vår kulturella tillhörighet. 

Även här har Panofsky föreslagit två aspekter. Den första talar om vem bilden före- 

ställer eller vad som sker med dess riktiga termer, det vi ser och förstar. Den andra tar 

upp den symboliska liknelsen, myten som bilden hör hemma i, eller ger en allegorisk 

tolkning av motivet. Det förutsätter särskilda kunskaper för att uppfatta det egentliga 

innehållet i budskapet när detta anspelar pA litterära motiv, mytologiska eller religiösa. 

En bild kan innehålla båda budskapen samtidigt. Här far man se upp med att vi kan 

tolka symboler olika. Vanligen är en ikonografiker specialiserad på en symbolvärld, till 

exempel den klassiska mytologins eller kristendomens. 

I ett försök att tydliggöra resonemanget kring de två aspekterna på pre-ikonografisk och 

ikonografisk nivå börjar vi med of-som p& båda nivaerna beskriver det man konkret ser i 

bilden i form av föremål, personer, platser, @siska rörelser hos tex djur och människor. 

( Det är Shatfords förslag att tillämpa termerna of och about på biida nivlierna, Panofsky 

använder dem bara på nivå ett. ) Skillnaden ligger i att man på pre-ikonografisk nivå 

inte går utöver det generella utan håller sig till en beskrivning av vad som sker medan 

man på ikonografisk nivå anger mer specifik information om objekten, t ex personnamn 

och namn på ritualer. Vi tycker att of till betydelsen kan motsvaras av det svenska ordet 

av, att bilden är en avbild av någonting, eller att den framställer någonting faktiskt. 

Med about menas att man söker det som uttrycks implicit i bilden. About-aspekten på 

nivå ett beskriver känslan eller stämningen som bilden förmedlar. Vi Översätter det till 

om, att bilden handlar om någonting, eller att den är expressiv och uttrycker något. Det 

inkluderar känslor såsom kärlek, men också abstrakta koncept som sanning eller fiihet. 

På nivå två refererar den som bedömer bilden till sina litterära kunskaper och det han 

vet om symboliska innebörder inom olika kulturer, mytologier och religioner. Hur vi 

uppfattar vad som är bildens about-aspekt har stort inflytande över hur vi tolkar bud- 

skapet. 



Ikonologisk nivå: 

Den tredje nivån, den ikonologiska, kräver mycket av indexerarens egna ämnes- 

kunskaper och brukar inte användas vid allmänna bildarkiv eftersom nivå två anses gA 

tillräckligt djupt. Panofsky skiljer särskilt mellan ikonografi och ikonologi. Det förra 

står för en identifikation och analys av det man ser. På ikonologisk nivå krävs en 

tolkning, att man ska använda sin tanke, sitt eget fornufl eller ta en vetenskap till sin 

hjälp. Här är det fiitt fiam att fora fram det unika och personliga i konstnären eller de 

specifika förhilllanden som var rildande vid dess tillkomst och som kan ha hafl inflyt- 

ande. Hela bilden granskas i sin yttre saval som inre kontext, det vill saga i hela sitt 

sammanhang. Bilden skvallrar om en epoks eller en grupps filosofi, etik eller politik, 

inte bara genom sitt motiv, utan även genom valet av material, sättet att komponera 

bilden eller utnyttjande av perspektivlagarna. 

En illustration av Törnrosa 
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Törnrosa som exempel : (se bilden på föregående sida.) 

of:  . about: 

Pre-ikonografisk nivå : 

Ikonografisk nivå : 

Kvinna, man, säng, Sömn, drömmar, kärlek, 
sängkammare. sjukdom. 

Törnrosa En ung kvinna, dömd till 
tusenarig sömn och isolering 
pga en elak fées 
förbannelse.Til1 sist blir hon 
uppväckt av en mans kärlek. 
Sagan kan tolkas symboliskt 
på många vis. 

Ikonologisk nivå : Här finns ingen uppdelning i of och about som ovan. Man skulle 

kunna spekulera kring hur sagan som bilden illustrerar har uppfattats förr såväi som i 

våra dagar, om den har några anspelningar till en utspelad historisk händelse, finns till 

exempel liknande teman i andra kulturers sagor ? 

2.2 Bildens betydelse i samhället 
Bildspråket har haft stor betydelse för människor i alla tider. De första grottmålningarna 

ger exempel på detta, för att minnas, hedra och önska. Bilderna speglar sin tids sam- 

hällen och värderingar, där de kan ha haft en informationsbärande eller en dokument- 

erande funktion. De används för att förmedla nyheter, underhållning, poesi och filosofi. 

Bilder kan även vara ett medel för att nå makt och inflytande. Då kan de manipuleras 

eller missbrukas och avsiktligen anviindas till propaganda eller mönsterbildning. Bud- 

skapet är direkt slående och vi huiner knappt värja oss eller själva avgöra vad vi vill låta 

oss påverkas av. 

"Ett tag var det så att bilder bara fanns. Alla såg dem, men ingen sa någonting om dem. Bilder var 

sjalvkara. Varfor skulle man kommentera dem?" ( Nordström 1978, s. 14 ) 

Helle Behrndt ( 1985, s. 98 ) kommenterar vår benägenhet att undervärdera bildens 

betydelse. Hon menar att vårt bildspråk lider brist på uppmuntran och darför heller inte 

utvecklas. På daghem och förskolor ges bilden ett relativt stort utrymme och fungerar 

ofta både som undervisningsmaterial och uttrycksmedel. När skolåldern är inne f"ar 
bilden stå tillbaka för att ge plats åt att lära sig läsa och skriva, vilket i värsta fall for 



med sig att vår vana att hantera bildspråk avstannar. B e h d t  påstår att människors 

oförmåga att se gör oss sårbara i masskulturens samhälle och refererar till Walter 

Benjamin, att framtidens analfabeter inte kommer att vara de som inte kan läsa och 

skriva, utan de som inte kan läsa bilder . 

Ulf Klarén ( 1978, s. 8-1 3 ) anger skäl till varför vi bör uppmärksamma bildens inverkan 

på människan och jämställa bilden med det skrivna ordet i detta avseende. Vi värnar om 

det fria ordet och ordets värde kan inte ifragasattas, men bildens meddelande är mer 

omedelbart och kan upplevas som starkt och känslomässigt laddat i sin direkta likhet 

med verkligheten. Även om bilden nu inte är något annat än en reproduktion av det den 

föreställer, så refererar den till något utanför sig själv som vi känner till, i ljuset av våra 

personliga erfarenheter och föreställningar. På g m d  av den teknologiska explosionen 

med television och massmedia bombarderas vi av mängder av bilder. De fungerar som 

kulturöverforare mellan generationer och som kulturspridare, vilket kan liknas vid en 

utvecklingsprocess. Budskapet i dessa bilder har ett väsentligt inflytande över männis- 

kors satt att uppfatta sin verklighet. 

Kameran uppfanns i början av 1800-talet. Ungefar femtio år senare blev det möjligt för 

var och en att göra den till sin egendom. Under mellankrigstiden kom den till flitig an- 

vändning i syfte att försöka dokumentera den synliga verkligheten. Följande exempel 

säger en del om spännvidden i vad bilder kan tjäna för ändamål: 

V"Plisarkivering, krigsreportage, militära spaningsuppdrag, pornogra$, encyklopedisk 

dokumentation, familjealbum, vykort, antropologisk registrering (oJa åtföljd av folkmord, 

exempelvis på indianerna i USA), sentimentalt moraliserande, n~$ket snokande, estetiska 

efekter, nyhetsreportage och formellt avportratterande."( Berger 1980, S .  59 ) 

Fotografier åtnjöt stor popularitet och man satte tilltro till vad de föreställde. Tyvärr fick 

man dock snart anledning att i en del fall misstro sanningshalten , och vem kan avgöra i 

vilka? Med tiden hamnade tekniken i fel händer och dess tillämpning kunde bli mindre 

oskyldig. En bild som missbrukats egoistiskt eller illvilligt kan ge allvarliga följder. 

Möjligheten att förändra motiven och därmed utnyttja människors godtrogenhet förverk- 

ligades för egen vinnings skull eller maktmissbruk. 

De mest alldagliga sammanhangen dikr vi kodronteras med bilder är inom reklam, 

nyheter och underhållning. I reklamvärlden används bilder i många fall medvetet i 

försök att uppn% en utstuderad effekt på manniskor i allmänhet eller utvalda målgrupper. 



Det är bilder som trycker på oss påståenden och som försöker övertala oss till att 

anamma en viss etisk och estetisk livsstil. De kan ha ett underliggande språk som är 

insmickrande och utstuderat och som exploaterar behov och svagheter hos människor. 

Bilden är även en handelsvara som hamnat i den kommersiella karusellen med dess 

syften och värderingar. Tidningar och television finansieras till stor del genom reklam- 

intäkter. Vem som helst kan vända sig till bildbanker för att köpa särskilda bilder. 

Bildens främsta egenskap är dock som informationsspridare och berättare. Illustrationer 

kan komplettera text eller tal och förSdliga innebörden i vad som sägs. Ibland över- 

träffar de till och med orden genom sin direkthet. Det kan vara svårt att göra sig en 

föreställning om hur någonting ser ut, låt oss säga en cykel om man aldrig har sett 

någon, genom enbart en beskrivning i text. 

Inte minst stimulerar bilder vår fantasi. En intressant bild kan väcka undran eller ge 

känslor som får oss att må bra, varför skulle vi annars ha tavlor på vaggama eller skicka 

varandra vykort? Många konstnärer söker inte längre det estetiska, konsten får en allt- 

mer humanistisk betoning och samhallsreflekterande prägel. Genom att återge under- 

liggande strömningar i våra kulturer och levnadssätt vill de få oss att tänka innan vi 

rusar vidare. 

Innan fotografiet hade man kopparstick, teckningar och måiningar i dess ställe. I och 

med fotografiet gavs bilden en annan och mer fördjupad innebörd. Den ersätter en del av 

vad vi tidigare tvingades behålla i vårt minne, fran minnesvärda tillfallen. Däremot 

bevarar inte alltid bilder som används i offentliga sammanhang sin ursprungliga inne- 

börd. De är lösryckta och isolerade fiån sitt sammanhang. Fotografier i sig berättar inte 

exakt hur det var. De är utlämnade till var och ens uppfattning och fantasi. 

På senare tid har fler forskare börjat intressera sig för hur vi i samhället använder oss av 

bilder. Ofta är det sammanhanget bilden visas i som avgör dess effekt. Samma bild kan 

uppfattas på oändligt många satt och med varierande slagkraft beroende på var, när och 

hur vi möter den. Just darför är bilden mer än "bara" en bild. 

2.3 Användningsområden 
Det finns olika sorters arkiv, beroende på syftet med bilderna. De flesta är specialiserade 

och hör till museer eller någon organisation. Det firns också ett stort antal dokumentära 

bildarkiv runt om i Sveriges bygder. I och med massmedias haftiga framväxt med en allt 



större spridning av tidningar, annonser, böcker, broschyrer har efterfkågan ökat och 

arkiv bildats med blandade bilder, som föreställer vad som helst utan att vara dokurnen- 

tära. Flera tidningar har sina egna pressarkiv. Privata bildbyråer har uppstått för att tjäna 

marknaden. 

Man har dessutom alltid kunnat finna informativa bilder i böcker, men de är knappast 

arkiverade inom räckhåll. DärfGr skulle det vara praktiskt i många fall om man tydligare 

kunde referera till bilder i böcker i bibliotekens kataloger. 

Bilder förekommer ofta ihop med andra medier för att illustrera, komplettera eller &r- 

stärka innebörden i något. Varje bilds innehåll kan spänna över ett brett falt av inform- 

ationer som kan vara till gagn för många. Det beror på ur vilket perspektiv man ser 

bilden, vilka tecken och koder vi väljer eller är intresserade av, till exempel är tid- 

punkten, platsen, interiörens detaljer eller byggnaders arkitektur. Den kan föreställa ett 

bestämt föremål samtidigt som den visar i vilket sammanhang det användes och av 

vilka. En och samma bild kan på många sätt spegla en tidsepok, men även ge uttryck för 
en hel kultur i sig själv; sättet den är gjord på kan innehålla influenser från vad som var 

populärt vid tillkomsten. Samma bild kan kort sagt vara lika angelägen för en konst- 

historiker som f8r en arkitekt eller en sociolog. Frågan kvarstår dock om det är möjligt 

att indexera en bild utifrån alla dess tänkbara anVandningsområden. Tanken är väl 

närmast att räkna som utopisk, aven om den bör vara närvarande. 

2.3.1 Olika anledningar att söka en bild 
Bilden kan vara en viktig informationskälla for den som behöver veta hur något ser eller 

såg ut, hur något med tiden har har förändrats eller hur någonting går till. Det som utgör 

den blivande informationen kan vara allt från kläder, symboler, handlingar, processer, 

detaljer eller själva interiören i ett m. Ett exempel på en situation där indexering av 

detaljer kom sig väl till pass, är mannen som var intresserad av hur man anlade sina 

trädgårdar under 1500-talet. Hans chans låg i att finna historiska målningar där trad- 

gårdar skymtade i bakgrunden, syntes i speglar eller genom öppna dörrar. 

I syfte att informera andra kan bildlig information vara angelägen för lärare i samband 

med undervisning eller för föredragshållare, för att tydligare åsklidliggöra det man talar 

om. Det kan handla om bilder på allt fiån våra vanligaste djur till dem som beskriver 

komplicerade naturvetenskapliga processer. Den som är under utbildning, forskar eller 

behöver veta hur någonting såg eller ser ut eller går till för sitt yrkes räkning, till 



exempel regissörer, designers eller människor som arbetar med reklam eller layout, 

söker bilder i syfte att informera sig själv. Bilden fungerar ofla också som inspirations- 

källa och ger inte sällan upphov till nya ideer. 

Konstsamlingar utsatts for andra frågor nu än tidigare då de i första hand besöktes av 

konsthistoriker och andra som är intresserade ay särskilda konstnärer eller stilriktningar. 

Istället letar forskare efter speciella ämnen, historiska händelser, persodigheter, sym- 

boler, föremål och detaljer. Konsthistorien har mycket gemensamt med andra vetens- 

kapers historia, som en följd av att konstverken speglar sina samhällens tidsanda. De är i 

sig själva expressiva former av omgivningens skeenden och svängningar. Själva fram- 

ställningen i bilden kan låta avslöja en hel del av tillkomsttidens uppfattningar. Darför 

händer det att aven forskare inom helt andra vetenskaper söker sig till konstsamlingar. 

Några exempel är arkeologer, etnologer, tekniker, religionsvetare, sociologer och estet- 

iker. Två amerikanska forskare ville veta hur samhällets attityd gentemot barn föränd- 

rats med åren genom att analysera föremål och handlingar i äldre målningar, men de 

kunde inte på långt när hitta alla dem som kunde vara betydelsefulla. 

När man tolkar symbolerna i bilden, p i  ikonografisk eller ikonologisk nivå, har man 

ofta valt en symbolkultur som man följer. De vanligaste är kristendomens symbolspråk 

och den klassiska mytologins symbolvärld, men aven vår egen omgivning är Qlld av 

moderna symboler. De som skulle vara betjänta av ett ikonografiskt index är till exem- 

pel litteraturforskare, klassiskt intresserade, teologer och konsthistoriker som är intres- 

serade av att finna anknytningar i målningar till olika symbolvärldar. Det finns tryckta 

ikonografiska index i bokform som ingående beskriver varje symbol, med en tillhörande 

uppräkning av konstverk där de återfms. 

Blandade bilder på föremål, handlingar och framställningar av k l o r  eller abstrakta 

begrepp eftersöks av journalister, förlag och av reklambyråer. Den mediala situationen 

består i många fall av att man söker en bild där personer, objekt, och känsloläge i sam- 

band med situationen ska stå i en särskild relation till varandra för att passa ihop med 

det som man vill att den ska illustrera, ofla en redan fardig text eller idé. Alltifrån sym- 

boliska bilder av abstrakta begrepp som rytm, seger och lust till detaljerade önskemål 

om bildens motiv, som till exempel en kvinna med långt hår som spelar harpa, en man 

på en häst som försöker plocka upp någonting fran marken, barn p i  väg till skolan och 

en bit av skolbyggnaden skall synas på bilden, en interiör fran en lanthandel som den 

såg ut för m i o  år sedan, ansiktet på en get taget framifrån, en kyckling på vag att 



klackas ur sitt agg, och så vidare. En bildsamling av det slaget skiljer sig naturligtvis 

fiån en med mer informativ funktion. 

Att det aven publiceras böcker med bildteman såsom solen, snäckor, speglar och olika 

djur, vittnar om ett intresse även för bildsamlingar som är indexerade efter motiv. Det 

förekommer också att folk är på jakt efter bilder som de har stött på i ett tidigare sam- 

manhang, men inte kommer ihåg titel eller upphov till. Illustrationer till sagor efter- 

frågas ofta på bibliotek. 

Om man har varit ute i naturen och sett en sällsynt vacker fjäril vill man kanske ta reda 

på vad den heter. Har man ätit en röd svamp med vita prickar och känner sig lite dålig 

borde man åtminstone se efter vad det var för en svamp. Detta görs enklast genom att 

söka rätt på en bild som motsvarar beskrivningen och på så sätt identgera i det här 

fallet insekten eller svampen. 

När läkare ska ställa diagnoser spelar ofta röntgenbilder en avgörande roll, man identi- 

fierar hur det förhåller sig. Polismyndigheter kan ha nytta av ett personregister med 

fotografier över misstänkta för olika typer av brott. Vittnens beskrivningar kan sedan 

jämföras med dessa. 

2.3.2 Bilddatabaser 

Rune Pettersson ( 1992 ) presenterar många bra exempel på vilka syften en bilddatabas 

kan tjäna. Dessa har han hämtat fiån de resultat som kommit fram genom ett projekt 

som hade till uppgift att beskriva olika typer av bilddatabaser ur ett generellt perspektiv, 

i vilka sammanhang de kan vara användbara och för vilka. 

En del bilddatabaser koncentreras kring en mycket precis och detaljerad informations- 

förmedling inom vissa ämnen eller smalare områden och som kanske riktar sig till en 

mindre användargrupp. Andra inriktas på att sprida en något mer övergripande inform- 
ation, men täcker istället ett större falt och vänder sig mot en bredare publik. 

Vid många arkiv och museer har man som sin fiämsta uppgift att bevara och dokumen- 
tera olika typer av föremål. Detta kan idag göras med hjälp av datorer. Genom att lägga 

in bilderna i en bilddatabas skulle infonnation om dessa föremål kunna nå forskare och 

studenter, men även folk i allmänhet, och på så sätt f3 betydelse utanför institutionernas 

vaggar. 
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Som exempel på bilddatabaser som tänker sig e l la  en djupare kunskapsjFunktion och 

kanske fiämst vänder sig till forskning och undervisning, kan bland andra nämnas 

Images of the French Revolution som innehåller 38 000 samlade bilder av föremål 

daterade kring 1789. Ett annat är MEDDK DATA, en medicinsk databas med flera 

specialistområden. Den innehåller 30 000 bilder lagrade på optiska videoskivor och har 

hämtats från över 50 olika samlingar, både kommersiella och akademiska (universitet 

och bibliotek). Grundmaterialet utgörs av teckningar, fotografier , röntgen- och 

mikroskopbilder. MEDDIX DATA används av medicinstuderande och forskare i 

undervisning och studier och hjälper läkare i arbetet att ställa diagnoser. Kontinuerlig 

uppdatering ingår i planerna. Söksystemet utgörs av tryckta register for manuell sökning 
på videoskivan och datoriserade söksystem for indexsökning rspektive fritextsökning. 

Bilderna kan också eftersökas på hur de har framställts rent tekniskt. 

Ett exempel på en bilddatabas som förmedlar ämnesinformation är British Film Institute 
(BFI). Man har totalt sex miljoner stillbilder av skådespelare och regissörer med mera 

vilka man lagrar på optiska skivor. Tyvärr hade man då arbetet påböjades 1979 ingen 

tanke på att indexera bilderna. Stillbildsdatabasen ing& i ett större projekt där både 
rörliga bilder och tidningsartiklaringar. Så gott som all information som rör film finns 

dokumenterad. Man vänder sig till alla filmälskare, såväl amatörer som proffs. 

Ett talande exempel for bilddatabaser, där väldigt specifik och noggrann information i 

vissa fall är bokstavligen livsnödvändig, är Poisonous Plants and Fungi. Den innehåller 

ett antal bilder av giftiga växter och finns för att man snabbare och lättare ska kunna 

identifiera dem, då manniskor på något satt kommit i kontakt eller rent av ätit delar av 

dem. Databasen riktar sig till en väldigt smal målgrupp, personal på giftcentraler. Vid 

sökningen får man upp ett antal bilder där man markerar särskilda egenskaper hos 

växten så som fdrg och form på blommor och blad. Därefter f& man upp de bilder som 

stämmer in på beskrivningen och kan genom dessa sedan identifiera den aktuella väx- 

ten. Med bilden följer råd om vad som bör göras. 

Ibland vill man ge lite ytligare information om lite mer och nå ut till ett större antal 

människor. Syftet är kanske allmänbildning snarare än specialkunskaper. Uppslagsverk 

som Stora Focus finns numera att tillgå pil CD-ROM. Den första versionen gavs ut 

redan 1987 och består av ett tusental bilder som är kopplade till 4000 artiklar av de 

befintliga 35 000. Bilderna nås via artiklarna som hittas genom antingen bibliografisk 



eller fulltextbeskrivning. Man ser bibliotek och tidningsredaktioner som sina fiämsta 

målgrupper. 

Till allmän uiformation hör också upplysningar om museer och utställningar. Micro 

Gallery har skapats för besökare på National Gallery i London. I Micro Gallery finner 

man museets samtliga konstverk ( 2200 st. ) lagrade på magnetisk hårddisk. Där kan 

man informera sig om allt från i vilken sal en viss tavla hänger till vem som gett upphov 

till den och vilket sammanhang den tillkommit. Sökningen sker genom att man mar- 

kerar något av de alternativ som erbjuds på skärmen och resulterar i att de aktuella 

bilderna visas i miniatyrformat tillsammans med textinformation. 

Bildbanken kom till 199 111 992 och är W att vara en plats där bildsälj are och 

bildköpare kan mötas och publiceringsrättigheter förmedlas. Idag finns 300 000 

fotografier i svartvitt och f&g inlagda i databasen, men systemet kan byggas ut. 

Bildsäljarna (fotografer och bildbyråer) laser in sina bilder med videokamera. Alla 
bilder skickas, efter att ha digitaliserats, fran en terminal genom televerkets Integrerade 

Digitala Nät (IDN) till Bildarkivet i Kiruna AB. Där organiseras och lagras de på 

optiska skivor for att bildköparna (forlag och reklambyråer) ska kunna nå dem. 

Pettersson liknar Bildbanken vid ett allmänt bibliotek, där man letar sig fiam till 
bilderna med hjälp av nyckelord eller fritextsökning. De uppgifter som lämnas om en 

bild är en kort innehållsbeskrivning bestående av nyckelord, bildnumrner, fotograf, 

bildarkiv, typlformat, huvud- och underrubrik samt motiv. Nyckelorden är för när- 

varande omkring 9000 till antalet och är varken placerade efter bokstav eller någon 

klassifikationsordning. De bilder man intresserar sig för kan beställas, och skickas 

snabbt ut i miniatyrformat i elektronisk form. Vill man granska någon närmare ber man 

bara om en förstorad version. Bilderna kan lagras lokalt, så man kan arbeta och experi- 

mentera med dem. När man bestämt sig för en bild far man originalbilderna som garan- 

terar kvalitet och betalar kostnaden för publiceringsrättigheten direkt till upphovs- 

männen. 

2.4 Kommentar 
Bildsamlingarna varierar i storlek och syfte. De ser därför olika ut och bilderna kaver 

olikartad uppmärksamhet vid indexeringen. Vi har intresserat oss särskilt för hur den 

blandade bildsamlingen ska organiseras. Eftersom den inte har en homogen sökgrupp 

blir den svårare att indexera. En databas med generella bilder för alla möjliga tillämp- 
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ningsområden kräver därför en utförligare indexering av bildernas innehåll. Varje bild 

måste granskas utifrån flera gruppers intressen. Ett bildarkiv som däremot samlar bilder 

inom ett speciellt och avgränsat område har oftast en smglare användargrupp med 

gemensamma termer och mönster för sitt sökande. Dessa är de två ytterligheterna. 

Bilders budskap når oss direkt, det vi uppfattar.med ögat kan i många fall vara tydligare 

än en forklaring i text. Det råder darför knappast någon tvekan om att bilders förmåga 

att påverka oss är av betydelse och att vi bör göra oss medvetna om hur. De kan inne- 

hålla olika signaler som utan att vi anar det överfor föreställningar, vilket kan utnyttjas i 

olika syften när man vill förmedla något. 

Hur mycket av det vi vet och ser i bilden som ska tas med, var man väljer att satta 

gränsen for vad som är viktigt eller nödvändigt beror på samlingens syfte,, användare 

och innehåll. I en blandad bildsamling anser vi att Panofskys ikonograiiska nivå eller 

motsvarande grad av specificitet är fullt tillräcklig. Ikonologiska beskrivningar är mest 

rimliga i specialsamlingar där det har bedömts som ändamåisenligt, till exempel för 

konstvetare eller teologer. Bildarkivets användning och syfte avgör hur mycket inform- 

ation som bör tas med, dvs ifall samlingen ska indexeras både generellt och specifikt. 

Det lämpar sig troligen bäst i mindre och mer inriktade samlingar. 

En modell for hur man kan indexera bilder vid lagringen med tanke på sökbarheten 

utifrån flera aspekter skulle vara intressant för olika sorters bildarkiv; de dokumentära, 

de generella, konstsamlingar, pressarkiv. Var och en kan sedan anpassa den till sitt eget 

arkivs funktion. Mycket information i form av bilder står att hämta på bibliotekens 

hyllor. Indirekt finns en bildsamling i varje bibliotek vilken kunde komma bättre till 

pass om aven bilder i böcker indexerades. 

Det råder säkert delade meningar om huruvida det är indexerarens uppgift att aven ta 

med sinnesupplevelser av bildens stamning eller kiinsla, eftersom det är en omöjlighet 

att man ska kunna uppfatta samtliga och att bedömningen sedan ska falla alla i smaken. 

Det som blir utslagsgivande är i vilken utsträckning behovet finns och i många fall har 

man hittills inte ansett det vara värt besväret. Hur ska man då bära sig åt om man vid 

bildbeskrivningen trots allt vill försöka ange ett känslomässigt budskap? Nog kan man i 

många fall påverkas likartat av ett motiv, trots att upplevelsen är personlig? Trots allt 

tror vi att det vore användbart med bildarkiv där man förslagsvis kan söka efter bilder på 

abstrakta begrepp som "ilska" och valja mellan många alternativ, både bilder som vi 

bokstavligen ser vad de föreställer och non-figurativa bilder. 



En bildindexerares dilemma är att vi uppfattar de signaler som uttrycks implicit olika, 

särskilt bildens expressiva budskap kan vara öppet för skiftande tolkningar. Även det vi 

ser i bilden som borde gå att uttrycka generellt på pre-ikonografisk nivå kan medföra 

skilda åsikter, och de ord som väljs vid beskrivningen kan vara olika värdeladdade. 

Ytterligare ett problem är vem som ska få förtroendet att indexera dessa bilder och vilka 

kvalifikationer och egenskaper som krävs. 

Alva T, Stone ( 1992, s. 277 ) beskriver niigra av de faktorer som bidrar till kornrnun- 

ikationssvårigheter mellan den som beskriver bilden och den som söker den. Bilden kan 

beskrivas på olika satt och med olika ord trots att man är av samma uppfattning om dess 

innehåll. I den kedja som löper mellan system och användare har hon fokuserat tre 

länkar; indexerare, system och användare. Hur innehållsanalysen blir beror i stor 
utsträckning på upphovsmannens formåga att synliggöra sitt budskap och på indexer- 

arens omdöme, professionalism och erfarenhet, det vill saga faktorer som är svåra att 

råda över. Systemen har två sidor, å ena sidan den man använder for att organisera och 

lagra bilddata, indexeringssystemen, A andra sidan den där man söker efter dem, sök- 

systemen. Anvhdarna kan vara olika vana vid att använda sig av systemet. Det finns 

ofta ett flertal möjligheter att indexera en bild på, och det är inte säkert att det avsedda 

innehållet överensstämmer med användarens sökbegrepp. 

Om indexeringen görs for omfattande och komplicerad kan det bli dyrt och det tar 

längre tid att sköta samlingen. Det tar lång tid att lära sig systemet och det kanske inte 

heller kommer itill sin rätt. Det förutsätter då även att systemet sköts av utbildade yrkes- 

män, så kallade intermediärer. När användaren inte själv kommer i direkt kontakt med 

söksystemet km det uppstå problem på grund av bristfallig kommunikation. Intermed- 

iären ska hjälpa till med formulering av fragoma vilket samtidigt innebär en risk för att 

fiågan kan misstolkas. 





III. Indexeringssystemen 

Det finns flera uppfattningar om hur man bäst beskriver och söker efter bilder. Olika 

system utvecklas parallellt. Spelet står mellan automatisk eller manuell indexering. Vid 

den sistnämnda bedöms varje bild av en indexerare som väijer ut vad i bildens innehåll 

som är av betydelse och Översätter det till indexeringstermer. Detta angreppssätt har 

kritiserats för att man använder ord istäilet för bildspråk. Darför arbetar man istället med 

att utveckla system där man aven kan söka bilder med hjälp av andra bilder eller att visa 

former, så kallade automatiserade system. 

Det traditionella har varit att man skriver en text som redogör för bildens innehåll, eller 

att man sammanfattar det med hjälp av nyckelord, som förvaras tillsammans med 

bilden. Vid sökningen använder man sig av ord som ingår i en bestämd vokabulär, till 

exempel en ordlista, eller prövar med egna. Den stora svårigheten är att bilders budskap 

är så mycket otydligare än att det går att uttrycka enbart med ordens hjälp. Den semant- 

iska uppfattningen av bilden kan ha alltför stora variationer. 

Alternativa och mer radikala tillvägagångssätt som forskning pågår kring, är att man ska 

kunna skissa sin egen bild, som datorn sedan jämför med dem i samlingen, förutsatt att 

de är inscannade, eller genom att mata in en annan bild som man vill ha fler i stil med. 

De automatiska systemen syftar till att lösa indexerarens dilemma på egen hand. Mitt 

emellan står de som ser fördelar och nödvändigheter i båda synsätten och därför före- 

språkar en kompromiss. 

Givetvis måste bilden dessutom alltid ses innan någon kan avgöra om den är relevant 

eller inte. Man har funnit en lösning i att använda en visuell tesaurus, vilket innebär att 

att den bild som pilträffas vid sökningen visas på skamien tillsammans med liknande 

bilder. 



Nedan foljer en översikt av system for bildhantering : 

Indexeringssystern 
1. Indexeraren bedömer 
bilden och beskriver den sedan 
i ord, en manuell indexering. 
Det är en fördel om en del av 
vokabultiren är bestllnid. 

2. Datorn utför bedömningen 
av bilden utifran mönster och former, 
en automatisk indexering. 

Samlingen Söksystem 
Kan antingen vara en manuell 1. Söker med hjalp av ord, 
eller en datoriserad bilddatabas gör det liittare att anvada 
med digitaliserade bilder. Katalogen samma vokabul& som indexeraren, 
kan mycket val ligga i en dator, om det finns en ordlista eller en tesaurus. 
aven om inte bilderna f i ~ s  d&, 
utan katalogen refererar till en 2. Sökniigen sker genom att man ritar 
beskrivning av bilden i datorn. hur man vill att bilden ska se ut, eller 

genom att mata in en liknande bild. 
Datorn j m r  bilden med de inscannade. 

+ 3.1 Presentation av nuvarande system 
Utvecklingen inom teknikens områden har medfört ändrade förhållanden även för 

bildhantering. Som en följd av att bilder digitaliseras kan de ffi större spridning och nya 

användningsområden upptäckas. Flera timmars tidskrävande arbete undviks, när man 

inte längre behöver gå igenom hela samlingen, eller större delar av den, för att h a  det 

man vill ha. Datoriserade arkiv kan lagra stora mängder bilder, tack vare bättre lagrings- 

kapacitet, och snabbare processorer gör att datorn lättare kan genomleta samlingen vid 

en sökning. System med indexfiler, där all information i beskrivningen har gjorts sökbar 

var för sig, gör det möjligt att ha många filer med varierande innehåll. Darför kan mer 

av bildens information och innehall indexeras och sökingångarna göras fler. Dator- 

utvecklingen gör att kostnaderna sjunker f6r att flytta in hela bildsamlingen i datorn så 

att de kan ses på skärmen. Det heter att man scannar in bilderna i datorn och är något 

man har höga förväntningar om inför fiamtiden. 

Indexeraren @ller vid beskrivningen i de olika falten som tillsammans utgör posten där 

samtlig information om bilden är samlad. Det är viktigt att tänka igenorni vilken inform- 

ation falten ska innehålla och vilka Mgor som indexeraren ska stäila till bilden eftersom 

det är detta som sedan avgör vad man kan söka på, vad som ska vara med på sökbilden 

och vad som kanske enbart ska synliggöras for indexeraren. 

I de flesta system bedöms bilderna efter olika aspekter som objekt, person, känsloläge, 

eller situation. Man anger de beskrivande termerna i respektive falt. Fältens innehåll 

hamnar i egna filer i datorn. När man söker i systemet kan man kombinera det man har 

önskat i det ena faltet med det andra och p4 s& vis kanske relatera person, situation och 

objekt till ett känsloläge. Det är möjligt i flera system att kombinera ord och begrepp vid 

sökningen enligt boolesk logik (AND, OR, NOT). 



Alla tilldelade termer kan samlas i ett allmänt register och fungerar som en index-fil. 

Termerna leder antingen till bilden direkt eller, vilket är vanligare, till de poster i en 

katalogfil där de finns nämnda. Tack vare Iiitextsystem kan datorn snabbt söka igenom 

all text, och aven finna de ord som inte har indexerats, om det till exempel finns en ren 

beskrivning av bilden. 

Ett av de stora problemen vid indexering av bilder där de beskrivs med hjälp av ord är 

hur man skall lyckas åstadkomma en samstämmighet mellan indexerarens och sökarens 

val av termer. Leung delar in de försök som har gjorts för att bemästra svårigheten i tre 

grupper;fYitextsystem, ämnesordsystem och klassifikationssystem. Gemensamt föT dessa 

är att man söker bilden på grundval av dess innehåll och inte enligt traditionell biblio- 

grafisk beskrivning ( Leung 1991, s. 1 13 ). 

När man använder ett fritextsystem kan man lagga in större textmassor som sedan 

genomsöks med hjälp av söksträngar. Metoden kräver varken att samlingen är oxgan- 

iserad eller strulkturerad. Aterigen står vi inför problemet med hur man ska få beskriv- 

arens och sökarens språk och tankebanor att mötas. 

Ämnesordsystem består av utvalda termer som ska representera innehallet i en bild. 

Vokabulären är oftast kontrollerad och sammanställd i form av en ämnesordslista. Mer 

sofistikerade versioner bygger på en hierarkisk ordning indelad i nivåer. Med hjälp av 

en tesaurus kan man ange relationer mellan snava och mer omfattande termer. System- 

ets struktur och vokabulär kan utvecklas i samklang med en given samling och dess 

syfte. Dessuton.i kan strukturen arrangeras i alfabetisk ordning vilket underlättar for nya 

användare. Invändning mot den här typen av system har bland annat varit att de skiljer 

relaterade ämnen åt. Beskrivningen blir inte särskilt utförlig. Termerna rycks ur sitt ur- 

sprungliga sammnanhang och kan därigenom förlora sin betydelse. 

Klassifikationssystem är hierarkiska, rigida system med kontrollerad vokabulär. I 
motsats till ämnesordlistor som bara placerar orden i bokstavsordning är klassifikatons- 

systemen hierarkiskt ordnade i över- och underavdelningar. Det innebär att man vid 

indexeringen är tvungen att anpassa sig till en ämnesindelning med bestamda relationer 

och en ämnesordlista som redan är faststalld. De ord som anviinds och deras relationer 

förändras med tiden och gör att systemet alltid måste revideras. I många fall kan ämnes- 

begrepp kombineras till sammansatta ämnen tack vare att orden har fatt en kod eller 

numrerats. Systemen Outline och ICONCLASS som vi presenterar -över är exempel 

på detta. 



När indexeraren filler i postens falt kan beskrivningen av bilden göras mer eller mindre 

kontrollerad. Antingen kan man använda sig av ord efter eget godtycke eller också välja 

ord och termer fih en fastställd huvudordslista. Fördelen med ett bundet språk med 

bestämda termer är att man med hjälp av en ordlista eller en tesaurus kan få hänvis- 

ningar från ej accepterade termer till de motsvarande godkända. Man karl undvika tve- 

tydigheter i språket som annars kan ställa till med problem, till exempel reda ut rela- 

tionen mellan antonymer, det vill saga motsatsord, hanvisa mellan synonymer, och 

tydliggöra ordens betydelse i sammanhanget när de stavas lika, homografer. I en 

tesaurus indelas termer i över- och underliggande nivåer, samtidigt som hänvisningar 

aven går i sidled och termer relateras till angränsande ämnen. Söker man nagot beg- 

ränsat är det meningen att det ska finnas en hänvisning till ett större begrepp där det 

snävare ingår och tvärtom. För ett vanligt system hade det inneburit att man inte får veta 

huruvida det man söker efter alls finns eller om termerna inte är de ratta och frågan 

istället måste omformuleras. Tack vare att de omkringliggande termerna är åskådliga 

kan man se ordet i sitt sammanhang, som det är lagrat i datorn. Det kan vara en fördel då 

ett och samma begrepp kan ha olika innebörd beroende av sammanhanget eller inom 

vilken vetenskap det tillämpas. Kommunikationen mellan indexeraren och sökaren 

underlättas och systemet blir enklare att använda. 

3.2 Tidigare teorier och förslag till indexering 
Cawkell ( 1994 ) har presenterat olika centrala riktningar bland de försök som görs och 

har gjorts i en översikt. De är arrangerade i en ordning där han börjar med de som an- 

vänder ord vid beskrivningen av bildens innehåll, vilket kräver en bedömning bild för 

bild, och slutar med dem för användare som vill kunna söka bilder genom att skissa hur 

de vill att de ska se ut. Vi har valt att följa samma ordning aven i vår översikt. 

3.2.1 Verbal bildbeskrivning 
Det traditionella sättet att ordna bilder på efter innehåll är att man väljer ett bestämt 

ämnesord som ingår i det klassifikationssystem man använder. Bilden kan bara placeras 

på ett ställe i systemet, med vanligen en sökingång efter sitt motivs ämne. Andra hän- 

visningar till bilden går via upphovsman, titel, bildtyp, inköpsår och liknande. h e s -  

orden i systemet är finitbestämda och ofta relaterade till varandra. 



Fortfarande använder man ofta bundna klassifkationssystem men, allt vanligare i komb- 

inationer med fiia termer. Genom att ha en tesaurus i datorn som automatiskt anpassar 

termerna, eller som man själv kan se ger man både dem som beskriver bilden och dem 

som söker den en god hjälp att använda systemet. Där kan man se ämnesorden i sitt 

sammanhang och därefter lättare välja det riktigaste. En del begrepp har olika betydelser 

inom skilda vetenskaper. Relationer mellan termer kan till exempel visa i vilket hierark- 

iskt förhållande de står till varandra, och man får hjälp att begränsa eller vidga sina sök- 

begrepp efter behov. De termer som inte är utvalda att fungera som sökbegrepp är för- 

sedda med hänvisningar. På så sätt relaterar man synonyma begrepp till varandra. Term- 

erna kan ordnas i bokstavsordning och fungera som ett index. Genom sidorelationer kan 

man finna närstående begrepp. 

Ämnesklassifikationssysternet Outline ( Outline 1993 ) används världen runt, i första 

hand vid kulturhistoriska museers arkivering av föremål och dokumentära fotografier. 

Det har tillkommit som ett kortkatalogsystem och innebär inte någon egentlig index- 

ering av bilderna. Outline klassificerar bilderna efter ämnesrubriker och det är tillåtet att 

välja fler än en ämnestillhörighet vilket ocksa är meningen. De olika ämneskategorierna 

är försedda med koder eller nummer som kombineras. Enligt ett exempel hämtat ur den 

bok om Outline som gavs ut i samband med en svensk revision av systemet kan man 

föreställa sig en silversked vilken kan ses som ätredskap och hantverksprodukt samtidigt 

som den är en vanlig dopgåva. De som har utverkat systemet anser att man bör se till 

bildens helhet och försöka förstå fotografens avsikt med bilden, annars riskerar den som 

bedömer den att fastna i för många ovidkommande detaljer. För samlingar där man 

medvetet söker detaljer rekommenderar de att man tillämpar ett annat system. Systemet 

föreslår frågor utifran sju aspekter som man kan ställa till bilden när man väljer 

ämnesord, dock inte fler &I tre : 

1 .  Aktivitet i bilden. Vad gör personerna, &er de bil? Detta är vad de anser vara bildens 

fiämsta ämne. 

2. Omständigheter. Sker aktiviteten i en speciell situation, är det en körlektion? 

3. Personer p& bilden. Har de nggot gemensamt, representerar de en yrkesgrupp eller en 

åldersgrupp? 

4. Aktivitetens riktning. Är handlingen riktad mot ett objekt, ett djur eller en person? 



5. Hjälpmedel vid aktiviteten. Det kan vara någon som talar i telefon eller äter med en 

gaffel. 

6. Aktivitetens avsikt. Har handlingen ett mål eller syfte, till exempel en läkare som 

behandlar en patient. 

7. Visar bilden något som är ett konkret resultat av en aktivitet, till exempel ett 

hantverk? 

ICONCLASS ( Leung 199 1, s. 1 13- 1 14 ) raknas till mer omfattande och imest utbredda 

klassifikationssystemen för konst som bygger på en tesauruskonstruktion. Under åren 

1973-1985 trycktes sammanlagt sjutton band med hierarkiskt arrangerade koder som är 

relaterade till bildbeskrivande termer p& engelska. I tesaurusen placeras dessa ord och 

begrepp i bokstavsordning och förses med underliggande och sidorelaterade temer. 

ICONCLASS är aven ett av de mer generellt gångbara ikonografiska systemen och kan 

tillämpas på både pre-ikonografisk och ikonografisk nivå. De ikonografiska system som 

finns skiljer sig fiån varandra darför att de har konstruerats på var sitt hålil, utifkan en 

enda samlings behov. Somliga identifierar objekt, handlingar och gester medan andra 

endast sträcker sig till de teman som går att relatera till de vanligaste symbolvärldarna. 

Syftet med ICONCLASS är att man ska kunna klassificera konstverk utifran både inne- 

hall och ämne. Det innehåller inte bara ämnesord utan har en rik vokabulär som spämer 

över såväl abstrakta begrepp som konkreta substantiv och kroppens gester och hand- 

lingar. Systemet är enbart koncentrerat på att indexera huvudmotiv. Detaljer och 

delmotiv går inte att plocka ut. 

Nästa grupp som Cawkell presenterar är de som vill söka bilder med hjälp av ord och 

begrepp som man ska kunna kombinera. Situationen i mediavärlden är ofta sådan att 

man vill ha bestämda bildmotiv som uttrycker en redan tänkt relation mellan objekt, 

personer, situationer, händelser, och deras känslor förknippade med detta. Leung har 
utvecklat sitt särskilda sökspråk med regler för hur termerna i en söksträng kan kom- 

bineras för att f3 relationen mellan objekt, deras kännetecken och samband med hän- 

delser. Shatford ger förslag på vilka fiågor man kan ställa till bilden för att f% f i a .  olika 

aspekter på vad den föreställer och innehåiler samt vad av denna information som är 

intressant att ta med. Det skulle inte gå utan ord. 

Wright ( 1 98 1, s. 13 1-1 32 ) anser att bilder måste särbehandlas på biblioteken. De skiljer 

sig fiån andra biblioteksmedier som böcker och tidsskrifter. Det grundläggande prob- 



lemet är att de är svåra att ämnesbestämma, ibland fiarnträder ingenting särskilt mer än 

en miljö med många detaljer och samtidiga skeenden. Därför är de inte lämpliga att 

placera in i traditionella klassifikationsscheman. Var skulle man till exempel placera en 

person som dricker ett glas mjölk, och omvänt, hur ser en bild av filosofi ut, mer ä n  en 

bild av någon som möjligtvis sitter och tänker. 

Shatford ( 1986 ) ger förslag på vad i bilden som kan vara värdefullt att uppmärksamma 

och vilka fiågor man kan ställa för att identifiera detta. Schemat ( Tabell 1, s. 45 ) är inte 

ämnat att tolkas eller anviindas på ett bestämt sätt. Hon säger sig inte vilja lämna det 

teoretiska planet utan hoppas att schemat sedan ska kunna komma nagon till hjälp, efter- 

som det i slutändan är samlingens personlighet och användning som avgör vad i bilden 

som ska indexeras. Hennes tankeschema är uppbyggt luing Ranganathans PMEST- 

fasetter som hon kombinerar med Panofskys tre nivåer. Indexeraren väljer själv hur 

specifika termerna ska vara. För den som lägger in infonnationen om bilden i datorn ges 

möjlighet att nå en tämligen heltäckande beskrivning som innefattar vad bilden före- 

ställer bade generellt och specifikt, sammanhanget och även budskapet. På så sätt har 

hon skapat en florlaga till ett formulär med flera alternativa sökfalt där de som sedan 

söker kan e l l a  i de falt de önskar. 

För de fiågor hon ställer till bilden har hon tagit PMEST-fasetterna som direkt förebild. 

Här kan en kort presentation av dessa komma på sin plats. Ranganathan betraktade det 

som skulle bedömas utifiån fem olika synvinklar;personali@, matter, energy, space och 

time. De flesta bilder hävdar sig på alla fem nivaerna. Eftersom vi inte här anser att det 

är nödvändigt att g& djupare än till att uppfatta andemeningen, Atergår vi till hur Shat- 

ford har använt sig av dem. Hon sammanför personality och matter till att gemensamt 

svara på frågan vem eller vad bilden föreställer i form av konkreta objekt, nagonting 

levande som växter eller, varelser som djur och manniskor. Energy likställer hon med 

vad som sker i bilden, det vill säga rörelser och handlingar. Man kan fråga vad de gör på 

bilden eller vilket tillstånd de är i, vilka känslor som uttrycks och aven om bilden äger 

en särskild grundstamning. Space- och timeaspekterna fiågar efter var och nar bildens 

motiv utspelar sig. 

Med Panofskys nivåindelning till sin hjälp väljer indexeraren hur specifikt det som kan 

ses i bilden ska anges. Shati?ord anser att den ikonologiska nivån som kräver en vidare 

tolkning av bildlen utifiiin särskilda kunskaper kring den i de flesta fall är överflödig, 

förutom för vissa specialsamlingar. 



Vem eller vad för slag av varelser och objekt som kan ses på bilden är konkreta detaljer 

och kan lätt urskiljas. Men på samma gång kan de fungera som symboler fdr andra 

varelser eller objekt inom exempelvis mytologins värld. Den symboliska effekten kan 

aven innefatta ett abstrakt begrepp, ett koncept eller en idé. Som exempel kan vi ta den 

vita duvan som för många symboliserar fred. Ett exempel på en specifik angivelse är 

namn på personer på porträtt. Shatford förklarar hur en och samma bild lan tydas på 

samtliga av Panofskys nivåer; en bild föreställer en kvinna utklädd till en karaktär i en 

pjäs. Generellt ser vi bilden av en kvinna, kanske gör hon något särskilt eller är hon på 

ett visst humör. Specifikt sett känner vi aktrisens namn. Den egentliga innebörden i 
bilden skulle då vara den hon föreställer, vilket kräver att vi känner till vilken pjäs det 

är, och tolkningen motsvarar då Panofskys ikonografiska nivå. Om vi kände till regis- 

sören eller om föreställningen av någon anledning var uppmärksammad skulle beskriv- 

ningens grad av bredd närma sig den ikonologiska. 

Vad? fi-ågar efter ord som beskriver händelser, avsikter, tillstånd eller känslor som vi 

förknippar med det som sker. Generellt kan man se vad manniskoma gör eller vilken akt 

objekten är inblandade i. Detta kan uttryckas i substantivform, till exempel fotbolls- 

match. Kan vi namnet pi% matchen eller lagen blir det till specifik information. Exempel 

på generellt uttryckta tillstånd skulle kunna vara sömn eller död. Är bildens påverkan 

dessutom stark på det känslomässiga planet innebär det en högre grad av subjektivitet i 

tolkningen, och informationen kanske inte är helt nödvändig. Handlingen eller tillstån- 

det i bilden kan även illustrera en myt eller en historisk händelse för vilket det krävs en 

analys enligt ikonografisk nivå. 

Var? fiågar om bilden fdreställer nggon särskild plats. Shatford delar in nunmet geo- 

grafiskt, kosmografiskt och arkitektoniskt. Genom en generell eller specifik angivelse 

kan man få med flera rumsliga varianter med allt från konkreta platser, städer, planeter, 

landskap eller interiörer till abstrakta som paradiset, vilka endast existerar som begrepp. 
Enligt budskap, längst ned kan vi ta med om platsen har en särskild betydelse, kanske 

religiös eller historisk, till exempel Betlehem. Shatford tycker att man bör skilja på 

bilderna efter vad de representerar. Den som söker en bild av Betlehem framställd på ett 

religiöst vis ställer andra krav på bilden än den som vill förmedla en turistresa. 

När? Shatford delar in tidsbegreppet i linjär och cyklisk tid. Linjär tid inom bildens 

värld är när vi vet de exakta datum och perioder som rör bilden. Den cykliska tiden 

innebär återkommande tid såsom årstider och natt och dag vilka är mer generella och 



Ranganathan : Personality & Matter 

Shatfords aspekter : Vem? Nagot levande 
eller ett konkret begrepp. 

Panofsky : 

generellt: Slag av person, djur, ting. 
P 
Vi 

specifikt: Individuella namn på 
person, ting, djur. 

budskap: Mytologiska personer och 
abstrakta begrepp, symb- 
oliserade genom ting och 
varelser. 

Energy Space Time 

Vad? Vad gör de? Var? Plats eller lokalitet; N&? Tiden; 
Handlingar, händelser, geografisk, kosmografisk, cyklisk eller linjär. 
känslor. arkitektorisk. 

Handling, tillstånd. Slag av pIats, geografisk eller Cyklisk tid, årstider, 
arkitektorisk tid pil dygnet. 

Särskilda händelser. Nämnd geografisk lokalisering, Linjär tid, datum och 
namn på plats. perioder. 

Känslor eller abstrakta Platser som symboliseras Känslor eller abst- 
begrepp som uttrycks och abstrakta begrepp som rakta begrepp, symb- 
genom handling eller visas genom platser. oliserade av eller ut- 
händelse. tryckt med hjälp av 

tidsbegrepp. 

Tabell l: ( Efter Shatford 1986 ) 



oplacerbara. Den tredje nivån kan användas om motivet symboliserar någonting 

abstrakt, till exempel våren som har använts inom bildkonsten för att symbolisera 

ungdom. 

De mer eller mindre tydligt uttalade budskap som bilden kan ha när den till exempel för 

medlar stämningar eller symboliserar begrepp är i många fall möjligt att indexera, men 

analysen tenderar till att bli alltför vansklig och personlig. Shatford anser inte att detta är 

ett godtagbart skal till att utesluta en subjektiv bedömning. Hur vi uppfattar vad som är 

bildens objekt, händelser, tid eller m är alltid en individuell upplevelse och styrs av 

våra kunskaper och erfarenheter. Istäilet för att i debatten havda att det finns objektiva 

omdömen eller sanningar borde vi acceptera att subjektiviteten existerar och oftast är 

ofrånkomlig. Hon tycker att vi till och med ska godkänna att den vid vissa tillfallen kan 

ha sina förtjänster och komma till nytta ( 1986, s. 57 ). 

Krause ( 1988, s. 75 ) är av samma mening som Shatford när han påstår att det är en 

missuppfattning att indexering av det som syns explicit i bilden skulle vara entydigt och 

så gott som neutralt. En viss grad av subjektivitet är ofrånkomlig även där. Vi väljer ord 

med överslag At den nyans våra värderingar har. Indexeraren kan knappast undvika att 

indirekt fatta alltifrån moraliska, politiska och intellektuella beslut, vilket låter sig speg- 

las i ordvalet. Han tror dock att en åtskillnad mellan det som uttrycks explicit och 

implicit är möjlig om än svår, men att bara koncentrera sig på att indexera det vi ser 

konkret i bilden ger i många fall en alltför grovkornig beskrivning. 

En bild av en byggnad kan enkelt placeras under någon övergripande term som passar 

slaget av byggnation. Beskrivningen är mycket generell och risken finns att hopen av 

samlade bilder under ett begränsat antal begrepp växer och gör samlingen oöverskadlig 

med tiden. Krause har tagit bilder på byggnader som exempel på när en uttömmande 

beskrivning kan komma väl till pass. En svårighet är att indexeraren m%te ha kännedom 

om en hel del omstandigheter. Intressant information kan vara i vilket lanid byggnaden 

finns, om den till exempel är nationellt typisk, eller om man letar efter en särskild bygg- 

nad som man vet h s  i ett visst land. Byggnadsstil, fran vilket år eller epok den här- 
stammar och vilken arkitektonisk stil den tillhör kan också vara intressant information. 

En annan aspekt är vilken funktion den har, om den till exempel inrymmer en restaurang 

eller ett badhus. Dessutom kan man, i de fall det är känt, ange varför huset byggdes. 

Som exempel på detta tar han en bild som visar arbetarbostäder i England. Han vill i det 

fallet få med begreppet "viktoriansk paternalism" ( ibid s. 78 ). Genom att ange dylika 



omkringliggande fakta om bilden så förhöjer man värdet på samlingen, förutsatt att de 

blir till en hjälp för bilder att komma till användning. 

Krause tycker att man bör försöka utgå fi-ån upphovsmannens avsikt med bilden eller 

sammanhanget som komponenterna tillsammans bildar. En bild av svältande barn ut- 

trycker deras hungerkänsla. Det är inte det att de är barn utan kombinationen av barn 

och svält som är bildens väsentliga budskap och det troligaste sammanhanget för 

bildens användning ( ibid s. 73 ). 

Enligt Leung ( 1991, 1992 ) och hans medarbetare är en verbal bildbeskrivning fönit- 

sättningen för att man ska kunna utveckla ett bra och väl fungerande system, både vad 

det beträffar lagring och sökning. Meningen är att man ska kunna använda ett så natur- 

ligt språk som möjligt, likt det talade. Därför har man föreslagit en modell där den som 

söker bygger sir1 söksträng enligt en särskild ordföljd och g r m a t i k .  Leung försöker 

hålla beskrivningen på konkret nivå för att den ska passa aven de mest brokiga sam- 

lingar. Han ger imvisningar om vad han anser är mest lämpligt att utgå fiån i bilden för 

att modellen ska få ett generellt värde. Tanken med att försöka uttrycka innehållet i 

bilder p& ett enkelt och enhetligt sätt leder till ett någorlunda standardiserat system. 

Leung har genoim sitt bidrag sökt täcka de brister som man funnit i de tidigare systemen. 

I sitt eget förslag ser han främst en fördel gentemot de tidigare angreppssätten, nämligen 

att man kan framställa relationer mellan två eller flera objekt. 

Hur ser då modellen ut? Som redan nämnts anser Leung att bildbeskrivning är en av 

hörnstenarna föir att bilderna ska kunna eftersökas. Med bildbeskrivning avser Leung en 

logisk Camställningen av innehållet, med vilket vi antar att han syftar på Panofskys pre- 

ikonografiska nivå. En annan viktig f ö r u t s ä ~ g  för systemet är själva datamodellen 

som bestämmer vilka komponenter som ska lyftas fram och hur man ska ange relation- 

erna mellan de olika komponenterna i innehållet i en och samma söksträng, och så 

enkelt som möjligt. 

Leung utgick fik en datamodellsteknik som fran början utvecklats i syfte att göra 

logiska analyser av data vid utformningen av informationssystem, entity-attribute- 
relationsship (EAR). I EAR-modellen tanker man sig att alla inlagda data i databas- 

systemet utgörs av tre viktiga element, nämligen vilka objekten är, vad som är utmär- 

kande för dessa samt de relationer som existerar mellan dem. Det som i datamodellen 

beskrivs som objekt (entity), attribut (attribute) och relation (relationship) motsvarar det 

naturliga språke:ts substantiv, adjektiv och verb vilka, är de essentiella beståndsdelarna i 



en enkel bildbeskrivning när konjunktioner, artiklar, prepositioner och adverbial har 

sållats bort. Eftersom Leung anser att dessa är de väsentliga komponenterna i besk- . 
rivningen av en bild menar han att de också borde ligga till grund for lagying och åter- 

vinning av densamma. Genom att bygga vidare på EAR-modellen har Leung utvecklat 

ett eget språk för bildbeskrivning, Picture Description Language (PDL). PDL består i 

likhet med EAR av objekt, attribut och relationer men med tillägget händelse (event). 

Objekten i bilden utgör grunden, men alla objekt blir inte Bremål för beskrivning. Hur 

omfattande den ska göras måste bestämmas utfran de förhållanden som iråder i det 

sammanhang systemet ska användas. Attribut är något som är utmärkande och känne- 

tecknande for objekten. På så sätt möjliggör attributen en mer specifik beskrivning som 

underlättar identifikationen av en beskrivning i databasen. Relationer är de förhållanden 

som finns mellan två eller flera objekt. Händelse kan användas for att översiktligt bes- 
kriva en bild då de enskilda beståndsdelarna är ointressanta. Man är kanske ute efter ett 
speciellt tillfalle, en viss händelse eller handling. 

I ett fardigutvecklat system ska en tesaurus kopplas in när man ställer en fraga för att 

siilla bort icke önskvärda termer som automatiskt byts ut mot utvalda termer, förutsatt 

att begreppen h s  representerade i databasen. Om de beskrivande termerna stammer in 

på en eller flera lagrade beskrivningar, visas de relevanta bilderna på skärmen i mini- 
atyrformat. I annat fall väljer man att se de bilder där fiågans termer delvis stämmer 

med databasens beskrivningar eller att ställa sin fiåga på ett lämpligare sätt. Man kan 

justera sökfrågan genom att byta ut en term i taget mot bredare, smalare eller relaterade 

termer valda från en tesauruslista. 

Hulton Picture Library kom till 1947 i syfte att arkivera Hultons Presspopulära vecko- 

bild Picture Post. Samlingen som 1958, köptes av BBC, vaxte och utvecklades till att bli 

ett av de viktigaste bildarkiven inom fotojournalistiken. När bildsamlingen bytte ägare 

1988 fick den namnet Hulton Deutsch Collection Ltd och kom att utgöras av femtio 

olika samlingar tillsammans med den ursprungliga Hulton Press-samlingen. Samlingen 

är idag den största i Europa och beräknas öka med cirka åttio digitalt tagna nyhetsbilder 

fran Reuter varje dag. Bildsamlingen består främst av femton miljoner svartvita och 

fhgbilder, men innehåller aven originaltryck, serier, kartor och bilder inristade i metall 

eller trä. En utvald del av samlingen är tillgänglig pil CD med ett separat datoriserat 

söksystem, men större delen av den @siska samlingen når man genom den manuella 

katalogen, som trots sin ålder är mer avancerad än andra bildarkivs. 



På Hulton Deutsch Collection har de olika delsamlingarna i den &siska samlingen 

ämnesklassificerats enligt antingen Gibbs-Smith's eller Keystone's schema. Gibbs- 

Smith's system är utformat med avsikt att tillfredsställa pressens bildbehov, det ska med 

andra ord spänna över så gott som alla ämnen, man ska kunna hitta så många relevanta 

bilder på så kort tid som möjligt och det ska vara lätt att använda. Systemet stödjer sig i 

stor utsträckning på personalens kunskap om samlingen. Det är indelat i de Qra huvud- 

rubrikerna Portiratt, Topografi, Historisk tid (Fram till 1920) och Modern (efter 1920). 

Under varje rubrik ingår begrepp i form av koder eller hela termer som specifieras enligt 

ett antal nivåer. Hänvisningar liknande dem i en tesaurus kan göras och utläsas i posten 

genom "Here", "Away" och "See also". Keystonesystemet består av ett alfabetiskt 

indexeringssprak med cirka 130 huvudrubriker. Till dessa finns sedan underavdelningar 

som också bygger på alfabetisk ordning. Hänvisningar kan göras med hjälp av "See" 

och "See also". 

Hulton Deutsch Collection är öppen så att dess användare kan botanisera bland bilderna, 

men största delen av arbetet sker med hjälp av personal. För att hjälpa användaren frågar 

man först efter vilka preliminära detaljer som ska h a s  med och i vilket syfte bilden 

ska användas. Sledan Översätter intemediären kontentan av det som sagts och väljer 

lämpliga ämnesord. Med hjälp av de instruktioner som erhållits av anvandaren letar 

man efter förmilga reda på överensstämmande bilder. Bilderna lånas ut under en tremån- 

adersperiod som kan förlängas. Vill man köpa bilderna får man en reproduktion mot en 

licensavgift, v a s  summa bestäms av publikationen det gäller. 

h 1991 tryckte man upp en katalog som skulle fungera som ett ansikte utåt för bild- 

arkivet och somi samtidigt skulle göra det möjligt för intresserade att beställa bilder 

direkt. Den tryckta katalogen banade vag for Hultons CD-samling, som man använder 

idag. CD-samlingen består av en portrattskiva och en serie skivor indelade efter de 

årtionden då bilderna är tagna, eftersom de får många förfrågningar efter tidsbestämda 

bilder. Portrattskivan publicerades först och innehåller ett tiotusental bilder i både f a g  

och svarvitt. Vauje bild har tilldelats ett unikt referensnummer, ämnesord, en beskriv- 

ning av bilden i fiitext samt ett antal nyckelord. Därtill kommer mer formella uppgifter 

som den avporträtterades nationalitet, kön och livslängd tillsammans med information 

om när porträttet kom till, vilken samling det ingår i och vem upphovsmannen är. 

För detaljrika bilder kan man välja att lagra dem pA en högre upplösningsgrad och kunna 

uppförstora detaljer i bilden. Även i det här fallet har man valt att ge varje bild ett 
referensnummer, en fritextbeskrivning, bestämda nyckelord, eventuell titel, vilken typ 



av bild det rör sig om och när den kom till, tillsammans med upphovsman och moder- 

samling. 

Indexeringssystemen som man har använt sig av för CD-skivorna är mer intressanta än 

de man använt för den @siska samlingen. Till portrattskivan har man skapat en voka- 

bulär med knappt hundra bestämda termer som har vuxit fram under arbetets gång. När 

man sedan började tillverka den första decennieskivan bestämde man sig för att lagga 

upp en strategi för hur man skulle g5 tillväga för att möjliggöra sökning på formella 

fakta, men också på innehållet i bilden,utifiån olika aspekter. Man fokuserade först och 

fiämst sju teman; handlingar i bilden, lokalisering av plats, stamningar, manniskor, 

scenlmiljö, bakgrund och mer övergripande ämnen som man kunde se uttryckta i bilden. 

Varje bild betraktades utifran vart och ett av de sju temana och bilden fick på så satt en 

relativt mångfaldig beskrivning. Till varje tema knöts ett antal nyckelord som fram- 

kommit genom associationer kring dem. De utvalda nyckelorden fick inte förekomma 

inom mer ä n  ett tema. Någon övre gräns för hur många nyckelord varje bild kunde ha 

sattes inte, men det var underförstått att de var ämnade större händelser eller objekt i 

bilden. Dessutom kan oindexerade detaljer och begrepp som bara har naimts i fiitext- 

beskrivningen av bilden eftersökas. 

De termer som används vid sökningen jämförs automatiskt med utvalda indexerings- 

termer som börjar med samma stavelser. Nackdelen med detta är att bilder föreställande 

vitt skilda ting kan påträflas i samma sökning. Därför kan man råka på St Pauls Cat- 

hedra1 när man egentligen söker efter cat. Enser och Orr ger ett annat exempel där man 

använt söktermen Bush och fått bilder på George Bush, Kate Bush, Moses och Billy 

Cotton, de t v A  sistnämnda darför att det fanns referenser till burning bush och Shepard's 

Bush. 

På CD-skivorna är det möjligt att se vilka nyckelord som finns under varje tema. 

Nyckelorden kombineras med hjälp av boolesk logik (AND, OR, NOT). Särskilda 

önskemål om farger, fotograf7upphovsman och typ av samling sker genolm val av 

föutbestamda alternativ. Tid är ett ytterligare kriterium som har visat sig vara använd- 

bart och darför kan man avgränsa sökningen till att galla ett visst datum eiier en period 

bestående av månader eller år. 

Sökresultatet kan antingen visas i form av text eller miniatyrbilder. Portrattskivan kan 

visa tolv miniatyrbilder åt gången på skaniien. Vill man ha mer information eller när- 

mare granska en bild klickar man på titel eller miniatyren, som då visas i helbild. 



Decennieskivorna visar upp till tre bilder åt gången, som man kan få uppförstorade 

tillsammans med åtföljande beskrivning. Om bilderna i datom har lagrats på en högre 

upplösningsgrad kan delar av dem som har ett rikt och detaljerat innehåll förstoras upp 

och granskas närmare. 

Ett bibliotek som har tagit fasta på bilder är The National Library of Medicine ( Keister, 

1994 ). Hälflen av de som använder bibliotekets bildsamling inkiuderat bilder i böcker 

kommer fiån andra brancher än medicinen, också allmänheten. Det totala antalet använ- 

dare beräknas vara omkring tvåtusen om året. Bilderna dyker sedan upp i de mest skilda 

sammanhang; i böcker, tv-dokumentärer, filmer och i undervisning. Besökarna besk- 

river bilden på sitt eget satt, efter egna värderingar, i egna ord och i många fall blir upp- 

giften rena detektivarbetet för bibliotekarien, som dessutom måste kunna leva sig in i 

hur den andre tänker. Manniskor som arbetar med media tänker ofta visuellt och använ- 

der en egen jargong, till exempel beskriver de önskemålet om en bild som en "action- 

shot" av någon, i horisontalperspektiv och i fag. En läkare fkagar rätt och slätt efter en 

bild på kolera, och akademiker kanner ofta till både titel och upphovsman. För att kunna 

hantera deras olika sökstilar behövs ett tydligare system med flera alternativ, beroende 

på med hjälp av vilka fakta man söker bilden. 

Keister efterlyser en gemensam standard för hur katalogposter for bildbeskrivning i 

MARC (Visual Materials Format Catalog ) ska utformas. Värdet av detta skulle också 

vara att kataloglpostema är överforbara till andra system, och bilderna kan lokaliseras 

från flera håll än det egna biblioteket om man har en gemensam katalog. Posten ska 

innehålla bibliografisk beskrivning, en innehållsbeskrivning och bilden själv. Språket 

försöker man kontrollera med hjälp av en tesaurus som bygger på en sammanslagning 

av e r a  andra: MLM's MeSH, The Library of Congress Subject Headings, LC's Thes- 

aurus for Graphic Materials och the Getty's Art and Architecture Thesaurus. 

Ofta har den som beskriver bilden bevarat synintrycket av den i sitt minne och kan för- 

klara hur den ser ut bättre än vilka eventuella symboliska budskap den har. Det är vik- 

tigt att vokabulären innehöll många substantiv och ord som beskriver det vi ser i den 

fysiska världen i första hand. En av de mest efterfrågade bilderna i samlingen föreställer 

en man som sitter fastspänd i en stol. Den ger en tydlig och skrämmande bild av hur 

man uppfattade sinnessjuka människor på 1800-talet. Bilden heter "Tranquilizing Chair" 

men beskrivs oftast som "en bild av en man i en stol med en låda p i  huvudet". Från en 

tredjedel till hälften av alla fragor samtliga f"ar ställs på det viset. Keister anser att det 

basta vore om det för biblioteken fanns gemensamma, nationella bilddatabaser som 



förutom bilden själv innehåller en kort beskrivning av innehållet och bibliografiska 

fakta, utifi-ån noggrannt valda aspekter med tanke på kundernas olika förkunskaper. 

3.2.2 Visuell sökning 
Andra har ifi-ågasatt om det är lämpligt att söka bilder enbart med hjälp av ordbesk- 

rivningar. Det främsta skälet är att bildernas detaljinnehåll och skilda informations- 

värden, vilket är beroende av sammanhang och knappast kan beskrivas izttömmande 

genom enbart ord. 

Cawkell ( 1994, s. 3 16 ) refererar till Hogan som är kritisk mot text-tesaimr på grund av 

att människor har ett individuellt förhållande till bilder och inte uttryckeir sig lika när vi 
Översätter det till ord. Det går inte att överbrygga ofdrenligheter mellan hur vi uppfattar 

bilder, eftersom de alltid förmedlar någon form av personlig upplevelse. Hogan vill 

istället att man ska utveckla andra system än dem där man strävar efter att finna farnilje- 

band och placera in bilder i en systematisk ordning efter anvisningar ochi regler. Bild- 

erna borde alltid finnas inne i datorn, och helst relateras till varandra liksom i en tesa- 

urus fast uppbyggd av bilder. Avsikten är att man under sökningen aven kan se de 

omkringliggande bilderna och kanske välja någon av dem istallet. Det viktigaste är att 

det går att se samlingen direkt och att man kan bladdra i den. Det är forsit när man kan se 

bilden som det slutgiltiga avgörandet om den något att ha är möjligt. Idan säger att 

det inte tar lång tid att bläddra, ögat registrerar en bild på kortare tid än trettio sekunder. 

Det räcker med att dela in samlingen i ett antal större kategorier. 

Enser ( ibid, s. 3 16-3 17 ) har sagt om bildindexering att det är bAde en tjusning och en 

fixstration att samma bild kan ha så olika betydelse för olika människor. Enligt en 

undersökning utförd av Ragusa upptacktes att liknande bilder indexerades olika vid 

skilda tillfallen. En och samma indexerare andrade uppfattning fran vecka till vecka. 

När samlingen sedan växte blev det nästan omöjligt att halla den under kontroll. För att 

stödja sitt påstående genomförde Enser en mindre empirisk undersökning där man 

visade bilder av en gatumarknad, Eiffeltornet sett ifrån Seine och korsfastelsen för 

huvudsakligen bibliotekspersonal som arbetade med bildindexering, men aven andra 

yrkesgrupper deltog. När de ombads att skriva ned alla de ord och h e r  som de tyckte 

beskrev innehållet eller uppfattade som kännetecknande för bilden, resulterade det i en 

enorm mängd av varierade ord. Slutsatsen man drog var att det & osannolikt att någon 

skulle kunna klara av konststycket att så gott som alltid indexera bilder utan att någon 

aspekt på innehållet faller bort. 



Vid ett senare tillfalle analyserade Enser ( ibid s. 3 18 ) tillsammans med McGregor 

vilka frågor användare brukade ställa till Hulton Deutsch Collection. Vad som då 

framkom var att anledningen till att man fann bilder som motsvarade önskemålen inte 

berodde på indexeringssattet i systemet, utan var en följd av personalens goda yrkes- 

kompetens. Vid undersökningar av det här slaget är det stora problemet att man aldrig 

kan få reda på vilka bilder som hade varit användbara, men aldrig blev funna. För 

sådana mätningar måste man använda sig av en mindre samling, där man vet vilka 

bilder som finns. 

Cawkell ( 1994, s.136 ) skriver också om Seloff som försöker lösa problemet genom att 

söka bilderna med hjälp av ett hypersystem. När man har valt ut en sökterm ur en tesa- 

urus får man se inte bara en bild, utan flera omkringliggande bilder som i sitt innehåll 

kan associeras till den första. Invändningar man hade mot detta är att det fungerar till- 
fredsställande för de som är ovana att söka i systemet men att mer e r h a  sökare snab- 

bare finner det cle vill ha med hjälp av en text-tesaurus. 

Många av de försök som görs idag för att beskriva bilder går ut p& att man skiljer på 

komponenterna för att göra dem sökbara var för sig, beroende på vad man' är ute efter i 

bilden. Som dess motsats arbetar andra med att utveckla system där man söker bilder 

genom att mata in skisser på hur man vill att de ska se ut i stora drag. Datorn jamför 

former och konturer med de bilder som finns inlagda i den, ett antal av dem visas på 

skärmen och skulle det visa sig vara helt galet, kan man ändra sin egen skiss. På så vis 

arbetar man interaktivt mot datorn. Det kallas för fuzs, matching (Cawkell 1993, s. 

Ett annat systerni går ut på att man söker bilder genom att visa datorn andra bilder som 

man vill ha fler :i stil med. Liksom med metoden med egna skisser måste man redan på 

förhand veta vad man är ute efter och hur det ska se ut. 

3.3 Kommentar 
I de klassifikationssystem och ämnesordslistor som man brukar anvbda vid bildarkiv är 

de bestämda rubrikerna ofta vida och generella. Med tiden samlas allt fler bilder i de 

olika avdelningzmia och de tar tid att genomsöka. En snävare klassifikationsindelning 

med exakta termier i vokabulären skulle innebära att man inte behöver gå igenom lika 

många bilder, förutsatt att man exakt vet vad man söker, så att de bilder som påträffas 
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under de exakta termerna motsvarar förväntningarna. A andra sidan kan m a n  inform- 

ation i bilden gås om miste. Det är lätt hänt att man stänger in en bild sorn kanske är 

intressant från flera hall, alla kanske inte tänker på att att leta under just det utvalda 

ämnesordet. Är de tillåtna termerna för generella och begränsade till antalet kan det 

innebära problem for indexeraren om ingen av dem stammer som etikett på vad man 

uppfattar som det centrala i det som uttrycks. Då tvingas man att välja nigon närstående 

med risk för att bilden blir svårare att finna. Termen kan vara så godtycldlig att ingen 

annan kommer på tanken att leta efter bilden under den. 

Möjligheten att ha ett stort antal sökingångar ökar sannolikheten att bilden går att finna, 

oberoende av syfte eller ur vilken aspekt den är intressant, genom att man kan söka den 

med hjälp av termer i kombinationer. Vid bedömningen bukar man ta hänsyn till om 

indexeringen skall vara specifik, omfattande eller både och, för att använda oss av 

termer fiån textindexering. Termer som är exakta uttrycker det specifika i bilden och 

avgränsar den till att gälla ett bestämt sammanhang. Man kan bestämma sig for att bara 

inrikta sig på det huvudsakliga i motivet, hur vi upplever det som helhet. Kanske vi 

väljer att se det som ett abstrakt budskap, till exempel broderskärlek. Orni man vill få 

med flera aspekter p% bilden i de fall den är intressant ur flera synvinklar breddar man 

tillgången till den genom att göra en så kallad omfattande eller uttömmande indexering 

av bildens innehåll. 

Hur mycket av motivets och bildens omkringliggande information som ilidexeraren 

känner till och vill ha med och som verkligen tas med avgörs av praktiskta omstän- 

digheter och kostnader kring det hela. Annars beror graden av indexeringens specificitet 

och omfattning på samlingens slag, storlek och användning. Ju mer generell och brokig 

samlingen är, desto mer nödvändigt blir det att följa fasta principer för att kunna kont- 

rollera den. En specialsamling är ofta anpassad till en användargrupp, dess vanor och 

ordval kan härstamma från yrkeskåren eller ämnet. En generell sattditig har däremot 

otaliga användarskaror med olika bakgrund, vanor eller utbildning. Eftersom det är 

omöjligt att tillmötesgå dem alla anser Shatford att man främst bör se till det centrala i 

bilden och ta hennes fiågeschema till hjälp for att identifiera olika aspekter på bildens 

innehåll. 

Shatford nämner ingenting om indexering av enskilda detaljer utan håller sig till en upp- 

delning av innehållet med olika fokus. Anledningen till detta är troligtvis att man vid det 

skede då hon presenterade sina tankar inte använde datoriserade bildarkiv. Trots det är 

hennes förslag intressant att ha med i fiamstallningen. 



Betraffande about-aspekten där man tvingas att lita till sina sinnesupplevelser anser 

Shatford att man inte borde utesluta en djupare indexering av rädsla för att vara 

subjektiv. Iställlet bör det Övervägas, beroende på samlingens tilltankta användning och 

användares sökmetoder, om det skulle vara värdefullt att kunna söka bilder av abstrak- 

tioner såsom utopiska budskap, koncept, idéer,.teman, eller symboliska representationer. 

Hur avancerade de tekniska kunskaperna än blir och aven om bilder kan sökas genom 

skisser och mönster så kommer en beskrivning av bildens innehåll med ord eller sök- 

termer alltid att behövas. Hur ska man annars kunna hitta bilder med symbolisk mening 

eller som skildrar olika tidsepoker? Och hur ritar man abstrakta begrepp? Man måste när 

så är fallet gå steget före i tankarna och första komma på vad som kan symbolisera eller 

gestalta det man har i åtanke. Om man till exempel vill ha en bild som p& något vis ut- 

trycker glädje vore det kanske enklast att rita en glad gubbe? Men systemet är varken 

särskilt lämpligt eller ens roligt att använda for detta ändamål. För att f& inspiration till 

vad som skulle kunna vara glädjande i en bild, och det finns säkert många exempel, 

tvingas man ändå att bladdra igenom stora mängder av bilder. Darför räcker det inte 

med enbart matchning av bilder i systemet. En del bilder kan heller inte helt förstås utan 
omdömen i ord. För den som söker en bild for att informera sig är det i de flesta fall en 

omöjlighet, vilket visar på en klar brist i systemet om det ska stå självt. Till exempel 

forskare måste lunna uttrycka vad de söker. Det basta vore en kombination där sök- 

orden används som det första steget i riktning mot den önskade bilden. 

En telefon i ett Ihörn av en salong från sekelskiftet kan tyckas vara en petitess om den 

inte är mycket speciell, och hur ska man kunna kräva av en indexerare att han ska veta 

det? Då får forskaren själv tänka ut möjliga miljöer där telefoner kan tänkas k a s .  I det 

fallet skulle ett ;system vara lämpligt om det gick att kombinera plats med årtionde. 

Det som av Krause uppfattas som "viktoriansk paternalism" skulle kanske av någon 

annan ses som "viktoriansk omsorg", vilket speglar en helt annan inställning. Detta är 

ett exempel dels på aboutness-problemet, dels på hur en omfattande indexering med 

egen vidare tolkning av budskapet, motsvarande ikonologisk nivå, kan te sig. 

Det behövs en mall till hjälp att bedöma alla bilder på liknande sätt där det är bildens 

innehåll och inte enbart ämne som beskrivs i första hand. Svårigheten ligger i att ringa 

in vilka olika kriterier i bilden som kan vara av värde, vilket påverkar hur bilden sedan 

kan sökas. 





IV. Indexerarens dilemma 

Indexerarens såväl som sökarens dilemma ligger huvuds'akligen i att vi styrs av vår 

subjektivitet. Den bestämmer hur bilden uppfattas och hur vi därav tolkar budskapet 

vilket sedan påverkar vilken innebörd den f"ar for oss. Det avgör vilka ord indexeraren 
använder for att uttrycka det med liksom det sokaren väljer. 

Vårt språk, de termer vi bnikar och den betydelse olika begrepp har för oss fargas av vår 

uppväxtmiljö och våra referensramar, kort sagt de vi är. Inte minst vårt utbildnings- 

område spelar ro11 för hur vi tolkar begrepp eller vad vi uppmärksammar som det 

centrala budska,pet i bilden. Ändå kan man trots allt komma överens om eller åtminstone 

av praktiska och realistiska skäl försöka att fbga  en slags kollektiv subjektiv uppfatt- 

ning om bildens övergripande amne ( Beghtol 1986 ). 

Detta avsnitt, där det mesta är hämtat fran teorier kring textindexering, har vi med darför 

att vi tycker att resonemangen galler aven vid bedömning av bilder. Vi har valt att inte 

själva använda bildens amne som uttryck darför att vi anser det vara oprecist, utan talar 
hellre om bildens innehåll. Vi skulle vilja definiera det som å ena sidan helhetsupp- 

levelsen av bilden eller vad den föreställer i huvudsak, vilket kan vara allt fran en kon- 

kret katt till ett abstrakt budskap. Helhetsupplevelsen kan variera med den aspekt på 

bilden vi har valt att se den ur. A den andra sidan kan bildens ämnen definieras som vad 

i den som är inbressant utifrån olika intresseområden. 



"Det går aldrig att undfly denna dubbelhet, hitta ett förhållningssätt som kan vara genomgående 

det rätta. Det enda sättet att åtminstone försöka(..)ar att hålla blicken öppen, möta varje situation 

p& nytt och förmå sig att uthärda hela tillvarons paradoxala komplexitet. " ( Palm 1 99 1, S. 1 82 ) 

Vi vill kort redogöra för det som Hjörland ( 1993, kap. 4 ) kallar objektiv respektive 

subjektiv idealism och på så satt ge en klarare bild av det som karaktäriserar de två mest 

betydande förhållningssätten under 1900-talet. Hjörland tolkar Ranganathans sätt att se 

ämnesbegreppet på som objektiv idealism och låter aboutnessteoretikenzas och kognitiv- 

isternas ämnesdefinition representera den subjektiva idealismen. 

Ranganathan ( ibid s. 47 ) definierar ämne som l!. . an organized body of ideas. .. " och 

Gopinath, en av hans elever, tillägger ". .. it may consist of one idea or a combination of 
several.. . ". Definitionen har kritiserats eftersom man inte ger någon förklaring till vad 

som menas med idé och ämnesbegreppet på så sätt faller. Precis som han i sitt kolon- 

system bygger upp en helhet, låter han sammanföra termer för att beteckna ett ämne. I 

Ranganathans begreppsvärld är ett enkelt amne något som står för en hel vetenskap, till 

exempel historia eller biologi. Eftersom han betraktar ämnen såsom eviga och oförän- 

derliga, bortser han från att nya dokument kan tillföra vetenskapen nya kunskaper och 

därigenom förändras. 

Ranganathan ser således ämnen som något som kan bedömas objektivt, oberoende av tid 

och rum. Om ämnesanalysen utförs på rätt sätt ska två skilda personer kunna komma 

fiam till samma slutsats. På g m d  av att PMEST har en förutbestämd ordningsföljd 

begränsas möjligheterna att se, och därmed också att nå ett dokument ur olika pers- 

pektiv. Den objektiva idealismen tenderar att i allt för hög grad styras av teoretiska 

generaliseringar och drömmar. Man tycks glömma bort att användarna skiljer sig åt. 

Aboutness-teoretikerna företräder den engelska skolan inom informationisvetenskapen. 

Man ansåg att begreppet amne användes i alltför många och skilda sammanhang och att 

det därför blivit riskabelt att bruka det. Istället införde man termen aboutness. Med tiden 

kom emellertid även denna benämning att missbrukas och dess innebörder var snart lika 

många som där fanns teoretiker. Enligt Hjörland var deras försök att undkomma prob- 

lemen kring ämnesbegreppet ett misslyckande. Man har inte funnit någon klarhet i de 

grundläggande problemen, bara låtit dem gå under annat namn. 



Hjörland försöker sig på en generalisering av den annars ganska splittrade aboutness- 

teorin, i vilken han finner vissa likheter med den kognititva teoribildningen inom infor- 

mationsvetenskapen. John Hutchins ( ibid s. 64 ) vill att man vid ämnesanalysen ska 

utgå från användarens så kallade förutsättningsnivå, eller de förkunskaper som krävs av 

användaren för att kunna tillgodogöra sig dokumentet. Man försöker att i första hand 

tolka dokumentets ämne utifiån användarnas förutsättningar istället för att söka det i 

dokumentet. 

Det här synsättet ligger nära de kognitiva teorier som utgår från användarnas individ- 

uella kunskaps- och tankestrukturer och innebär att aboutnessteoretikerna försöker 

anpassa systemen efter dessa. Hjörland kritiserar förhåilningssättet och menar att man 

tar på sig rollen som förmyndare genom att koppla dokumenten till de ämnen som man 

tror motsvarar de behov och mal användarna har. Han anser att man gör sig skyldig till 

en form av paternalism som han i de flesta fall inte vill befatta sig med. I vissa samman- 

hang är den dock berättigad, som vid indexering för barn. I grunden bygger deras 

antaganden på psykologiska och pedagogiska användarundersökningar. Användar- 

undersökningarna borde istället bidra till att skapa bättre system som underlättar för 

sökaren genom att ge en fingervisning om hur hanvisningar skulle kunna göras och i 

vilka riktningar man bör gå. Att försöka utforma ett system efter användarna vore som 

att kasta det i sjön eftersom deras behov liksom kunskaper är föruderliga och högst 

individuella. Andra försöker fånga upphovsmannens avsikter för att på så sätt leta sig 

fram till ämnet eller det centrala budskapet, men det man gör anspråk på att behandla 

behöver inte nödvändigtvis överensstämma med vad resultatet i själva verket tar upp, 

eller styra de sammanhang där till exempel en bild kan komma att användas. 

Den subjektiva idealismen överbetonar empirin. Man lägger tyngden vid vad man 

uppfattar genom sina fem sinnen. Lika kallt som man som objektiv idealist raknar med 

att olika personer ska nå samma resultat vid en ämnesanalys om den genomfördes 

riktigt, lika säker är man som subjektiv idealist på att att samma personer skulle ha 
skilda och personliga uppfattningar. 

Beghtol ( 1986, s. 84 ) har antagit Fairthomes definition av ämne eller dess aboutness, 

som är det begrepp de brukar använda. Han delar in begreppet i extensional och inten- 
sional aboutness. Beghtol gör indelningen klarare genom att ställa de båda sidorna av 

aboutness-begreppet mot varandra. Begreppet extensional aboutness IAter hon stå for det 

som syns konkret och tydligt i bilden och som torde uppfattas likadant oavsett vem som 

tar del av det, oberoende av syfte och sammanhang. Det är detta som hon menar vara 



bildens huvudsakliga ämne. Med intensional aboutness syftar hon på bildens innebörd. 

Ett dokuments innebörd varierar och begränsas av användarna själva, dairfor är det 

omöjligt att enas om en term som skulle gälla som sökbegrepp. Om man istället tog 

hänsyn till alla potentiella innebörder i en bild skulle listan bli oändlig (jamför objektiv 

respektive subjektiv idealism, s. 58-59 ). Enligt Beghtol är det därför användarna själva 

som får föreställa sig under vilka ämnesord respektive ämnen man kan f m a  den infor- 

mation som sedan kan bidra till att Qlla kunskapsluckor och lösa problem. 

För att förklara de kognitiva processer som sker i indexerarens hjärna när en bild tolkas 

har Beghtol ( ibid s. 85 ) använt textlingvistiken och Van Dijks åsikter oin aboutness. 

Eftersom det rör sig om mentala processer går det inte att bevisa och är snarare att 

betrakta som spekulationer kring vad som sker när man indexerar6 Vi anser det trots allt 

vara användbart, for att fA ge en uppfattning om vad som sker och vilka processer som 

är inblandade. 

Inom textlingvistiken analyserar man texten i sin helhet, vilket Beghtol anser berättiga 

dess plats inom informationsvetenskapen, eftersom man arbetar på liknande vis med 

indexering eller beskrivning av ett textdokument. En text kan bestå av såväl ett ord som 

flera liksom en bild kan utgöras av en eller flera komponenter. BAde en text och en bild 

kan ses som en helhet eller splittras upp i delmoment. 

Inom textlingvistiken har man tagit hjälp av den kognitiva psykologin, för att närmare 

förklara vad som sker när vi fiamf?or eller uppfattar ett budskap. Man talar om två typer 

av informationsbehandling i våra hjärnor, bottom-upprocessing och top-down 

processing ( ibid s. 88-93 ): 

För att kunna förstå en bilds innehåll tolkar vi hela tiden in konventionella kunskaper, 

inhämtade fran den miljö och den kultur vi omges av och som vi förvämat från olika 

speciella ämnesområden. Allt är kunskaper som vi inhämtat innan vi möter sjalva 

bilden, och blir avgörande för hur vi uppfattar den enligt pre-ikonografisk och ikono- 

grafisk nivå. Det är det som man benämner topdown-processing och det kan sägas ge 

upphov till olika hypoteser kring bildens aboutness och innebörd. Beghtol kallar all 

dylik kunskap för ramkunskap, darför att den samtidigt sätter gränser? 

En typ av ramkunskap är våra föLväntningar av bilden. De tolkas in i bilden under tiden 

vi betraktar den och far, liksom den övriga ramkunskapen, en funktion att underlätta för- 



ståelsen av ett dokument och kanske att hjälpa oss memorera det och plocka fram det 

vid behov vid ett senare tillfalle. 

Bottom-up processing är en beskrivning av själva ämnesanalysen. Vi kan efter att ha läst 

en bildtext beskriva vad den handlar om trots att vi sällan eller aldrig kommer ihåg alla 

detaljer i en bild, lika lite som vi minns vartenda ord i en text. Van Dijk menar att vår 

förståelse av ett dokuments aboutness och budskap är ett resultat av vår förmåga att 

reducera infornnationen i en bildtext till en överskådlig mängd. Denna kognitiva och 

sammanfattande process av innehållet pågår parallellt på tva plan. Samtidigt som vi 

automatiskt försöker tolka varje enskilt element och relationerna mellan olika element 

(mikronivå) bygger vi upp en förståelse av helheten (makronivå). All överflödig infor- 

mation skalas bort från innehållet som organiseras och lagras hierarkiskt i vårt seman- 

tiska minne liksom ämnesorden i ett klassifikationsschema. Ju högre upp i hierarkin, 

desto mer komprimerad blir informationen för att slutligen mynna ut i ett ämne. 

Enligt van Dijk: kan processen sagas lyda under fem regler: Weak Deletion Rule; Strong 
Deletion Rule; Zero Rule; Generalisation Rule och Constructive Rule. De två första 

reglerna tillater ett bortfall av all överflödig information som inte har någon större 

betydelse for förståelsen av det huvudsakliga innehåilet. Ett exempel p i  sadan infor- 

mation skulle h a  vara röd i en bild där en flicka står och lutar sig mot en röd mur. 

När man en gång awisat liknande information är den oåterkallelig eftersom det är omöj- 

ligt att rekonstruera information som inte är del av vår konventionella ramkunskap. 

Zero Rule mob~erkar bortfall av information i lägen där den är oumbärlig för förståelsen 

av innehållet. Informationen passerar orörd för att bli en del av den övergripande struk- 

turen. Som exempel kan vi ta en kvinna som ska posta ett brev. Det framgår inte av 

bilden om vi inte ser både kvinnan, brevet och brevlådan. 

Generalisation Rule verkar genom att rationalisera bort detaljer och att fora dem till 

överordnade klasser. En bild forestallande en flicka som dammar och en pojke som 

torkar golvet skulle under generaliseringsprocessens inflytande bli barn som städar. 

Flicka och pojke uppslukas av det Överordnade begreppet barn och sysslorna de utför 

går under det gemensamma begreppet städa. Man bryr sig inte om att k o m a  ihåg 

information soin tycks oväsentlig. 

Den sista regeln, Constructive Rule, summerar delar i en processs genom att kombinera 

eller integrera information på mikronivå till en förståelse av helheten på makronivå. 



Denna betecknar en komplex händelse vars byggstenar vi kan identifiera med hjälp av 

våra rarnkunskaper. En serie bilder kan illustrera detta; På första bilden ser man kocken 

sätta på spisen. Han tar fram en stekpanna och placerar den på plattan. D,&efter hackar 

han'lök och blandar den med köttfars. Vi känner genom erfarenhet och kulturell till- 

hörighet till att de olika händelserna är delar av ett större skeende, det att laga mat. 

Skulle något i bilden falla utanfor våra rarnkunskaper, till exempel att kocken slår någon 

i huvudet med stekpannan, måste detta speciellt uppmärksammas, då sådan information 

inte går att förstå av sammanhanget. 

Som van Dijk ser det, ingriper dessa fem regler kontinuerligt på valda ställen under 

tiden vi läser en text. Detta medför att kärnan av informationen komprimeras och den 

blir samtidigt mer generell efterhand, tills dess att man når den nivå då det inte längre är 

meningsfullt, då det är dags för ämnetJaboutness att träda fram. Det finns en spärr som 

försäkrar att man inte går så långt som till att någon gjorde något, utan istäilet stannar 

vid att barnen städade. Det är denna kärna som ligger till grund för hur innehållet 

uttrycks i exempelvis indexeringstermer. 

Mileshead (1994, s. 578 ) efterlyser ytterligare forskning om vilka kognitiva processer 

som medverkar när vi indexerar eller klassificerar, då man fastställer vad ett dokument 

handlar am och vilka fiågor de kan tänkas ge svar på. Hon menar att om vi bortser fran 
utbildning, ämnesexpertis samt kännedom om rådande vokabulär och indexeringspolicy 

kvarstår ändå skillnader i hur vi kognitivt erfar ett dokument. Mileshead tror att ökade 

kunskaper om nämnda processer bl a skulle kunna bidra till att lösa problemet med 

inkonsekvent indexering. 

Hjörland ( 1993, s. 71 ) betraktar ämnet som ett dokuments möjligheter att bidra till 

kunskapsutvecklingen inom olika ornråden, eller som han sjäiv uttrycker det, "ett doku- 

ments kunskapsrndssiga potentialer ". Ett dokuments ämne går hand i hand med det 

mänskliga vetandets framåtskridande och måste relateras till de kunskapsbehov som 

växer fram dämr. 

4.2 Kommentar 
Ett textdokument innehåller liksom en bild olika potentialer, eller med andra ord sådant 

som kan vara eller komma att bli intressant för olika grupper, av olika anledningar, vilka 

utgör grunden för ämnesanalysen. Genom att betrakta dessa uti* olika infallsvinklar 

eller aspekter belyser och framhäver man olika sidor av dem. Ämnesanalysen innebär att 
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man försöker identifiera dokumentets viktigaste egenskaper och låter dessa fram-träda i 

indexeringen. 'Vad som är väsentligt i ett dokument avgörs av i vilket historiskt, 

kulturellt, fackligt och pragrnatiskt/ekonomiskt sammanhang analysen äger rum, vilket 

informationssystem/kunskapsornr&de man väljer som språngbräde och om det är något 

som bedöms gynna kunskapsutvecklingen i stort (Hjörland 1993, s. 71-74). Detta 

bygger, i likhet med vad som tidigare omnämnts i det bildteoretiska resonemanget och i 

Beghtols tolkning av ämnesanalysen, på olika intressen och kunskaper som styr vad 

man uppmärksammar i bilden och hur vi koderar dess tecken. 

Ur olika kulturer eller subkulturer har vuxit fram kulturella mönster. Människor eller 

grupper av manuiiskor tolkar bilder utifrån de kulturella mönster man lart känna och 

blivit en del av. Därmed ser man olika sidor av potentialerna i ett dokument och rang- 

ordnar de vasenitliga koderna i förhållande till vad som bäst gagnar den särskilda sub- 

kulturens intressen och möjligheter, samt nyttan det kan tillföra i en större kontext. En 

subkultur skulle kunna vara en vetenskaplig institutionlfacklig disciplin, en yrkesgrupp 

eller en generation. Ett citat av Besser (Cawkell 1994, s. 1 15) kan få tydliggöra detta. 

l!.. For instance a set ofphotographs of a busy street scene a century ago might be use&l to 

historians wanting a snapshot of the times, to architects looking at buildings, to urban planners 

looking at trafic patterns or building shadows, to cultural historians looking at femaie smoking 

habits, to sociologists looking at class distinctions or to students looking at the use of certain 

photographic processors techniques. " 

Arkitekten skulle kanske i det här fallet framst uppmärksamma och tyda de stilistiska 

koderna medan historikern skulle ta hjälp av de politiska. 

Bildens budskap är inte lika explicit och därmed är den heller inte lika begränsad i sin 

användning sonn en text. Att försöka förutspå i vilka sammanhang den kan komma till 

nytta är svårt. Den som söker en bild har kanske högst individuella skäl och inte alltid 

de man planerat for i indexeringen, men man ska ändå kunna finna bilden. En god idé 

vore också att undersöka användarnas sökbeteende i allmanhet, samt vad som är utmär- 

kande för en speciell användargrupp. Nästa avsnitt behandlar just detta. 





V. Användarna 

Människor och grupper av människor har olika vanor att fkaga eller söka efter en bild 

på. Somliga är tydliga och på det klara med vad de vill ha, medan andra är mer vaga och 

öppna for förslag. De använder systemen på olika satt. Vilken information som är betyd- 

elsefull i en bild varierar darfor med användargrupperna, men aven inom dessa grupper 

har man skilda intressen. För att kunna få med användaraspekten vid bildbeskrivningen 

är det viktigt att försöka skönja vilka dessa användare är. 

5.1 Ornagers undersökning 
Ornager ( 1994, s. 21 1 ) har försökt att kartlägga användarintressen bland journalister, 

en användarppp med liknande utbildningsbakgrund men som arbetar på olika satt, vid 

25 tidningsarkiv i Danmark. Hon kunde genom att studera vilka fiågor som ställdes och 

analysera dessa. urskilja fem användarkategorier: 

1. Specifika frågor (man har en speciell bild i tankarna). 

2. Generella ii-ilgor (användaren vill själv välja bild). 

3. Användaren berättar i vilket sammanhang bilden ska förekomma (tid, plats, 

personer med mera) och är öppen for förslag. 

4. Användaren överlåter bildvalet åt en intermediär (en professionell anställd). 

5. Användaren vill ha en bild som utfillnad. 

Beroende på vilken användarkategori man tillhör läggs tonvikten på olika aspekter i 

bilden. Grupp II skulle uppskatta en uttömmande och specifik indexering medan grupp 5 

bara skulle betjänas av en översiktlig information av innehållet där formatet skulle vara 

av stor betydelse. Genom att ta hänsyn till dessa kågor och vad som kan tänkas besvara 

dem inkluderar man samtidigt användarna. Var och en av dessa aspekter är värdefull 

och viktig att synliggöra i bildbeskrivningen. 

I sin undersökning kom Ornager fiam till att ungefat. hälflen av de fragor som stäildes 

gällde specifika personer och hälften rörde ämnesfiågor. Av de ibnesfiågor som kom 

upp kunde en femtedel räknas till så kallade svåra fiågor, där en djupintervju krävdes. 

De kunde handla om till exempel personer deprimerade på grund av arbetslöshet, 

avbefolkning i små norska samhällen eller morgonstämning. Sådana fall visar på tydliga 



behov av en väl genomförd beskrivning av bildinnehållet, där man ser till det konkreta 

motivet, men kanske också känslor och stämningar. 

Omager försökte även utröna vilken information man som bildbeskrivare uppfattar som 

mest betydelsefull i bilden och vad som i sin tur påverkar denna uppfattning och därmed 

vinklingen i beskrivningen av innehållet. Man ansåg på de flesta arkiven att bakgrunds- 

information, speciella personer och händelser utgör den huvudsakliga idonnationen i en 

bild. Ornagers undersökning visade också att sinnesstamningar och känslor är faktorer 

som präglar vår föreställning av innehållet. Den bakomliggande historien till varje bild 

är emellertid det som har starkast inflytande över hur en viss bild uppfattas. 

I press- och dokumentärfotografier skildras verkligheten genom objekt och händelser. 

Dessa framgår tydligt och blir inte föremål för några större meningsskiljaktigheter. 

Darför kan de relativt enkelt beskrivas i ord. Samtidigt är den fotograferade verkligheten 

en mycket liten och subjektiv del av den riktiga och kan utläsas på många olika sätt. Hur 

man uppfattar bildens budskap styrs av upphovsmannens respektive betraktarens per- 

sonliga och kulturella erfarenheter och kunskaper. Budskap på det här planet är svår- 

fångade eftersom varje människa är unik. Omager anser därför att dessa bör förbli 

visuella och lämnas åt individen att tolkas fiitt. Innehåilsbeskrivningen eller indexer- 

ingen måste istället ta sitt avstamp i det förstnämnda ( ibid s. 212 ). 

Något som skulle underlätta sökprocessen för många olika användare skulle kunna vara 

att ta reda på vilka olikartade termer man kan använda för att beskriva innehållet i en 

och samma bild beroende på vad man ser i den. Omager föreslår ett experiment som 

innebär att man med hjälp av en grupp människors utlåtanden skapar ett slags stöd- 

vokabulär som tillägg till den tesaurus man använder. Genom att först visa deltagarna i 

experimentet ett antal av de indexeringstermer som man använt sig av vid indexeringen, 

som hon kallar stirnulusord, låter hon dem sedan associera fiitt kring dem och komma 

med nya ord eller kortare fraser, responsord. De ord och fraser som framkommit under 

försöket kopplas sedan till respektive tesaumterm. 

Samma sak skulle i princip kunna göras med bilder. Istället för indexeringstermer visar 

man gruppen bilder som de får associera fiitt kring. Bildassociationerna jamförs med de 

tesaunistermer som använts vid indexeringen och kopplas sedan till dessa. Den associa- 

tiva vokabulären kan både införlivas i den totala sökvokabulären och åberopas om 

användaren vill ha fler och associativa bilder eller försöker hitta nya bilder med andra 

aspekter utifran en redan funnen bild. Syftet är att skapa en rikare vokabulär, där man 



vill underlätta användningen för SA många som möjligt. Även om Ornager säger sig vara 

tveksam till att använda en samling ord, när bilderna finns tillgängliga i databasen eller 

katalogen, ser hon många förtjänster i att med en t e s a v  hjälp klä det framträdande 

budskapet i ord. 

Ornager har tagit intryck av en tidigare genomförd undersökning om vilka Mgor som 

ställs och hur systemet fungerar i förhållande till dessa. Det är Ensers arbete vid Hultons 

bildsamling (Enser 1993, a). De användarkategorier sam han har funnit där överens- 

stämmer enligt Ornager i stort med hennes egna ( Ornager 1994, s. 21 1 ). 

5.2 Ensers undersökning 
Enser och hans medarbetare McGregor genomförde 1992 en studie av användarnas satt 

att efterfråga bildmaterial efter innehåll. Enser fann att det saknades kunskap om dessa 

frågor som hammat i skymundan på grund av att det stora intresset inriktats mot tek- 

niken. Där var också en stor lucka i litteraturen. Detta gav upphov till hans under- 

sökning på Hulton Deutsch Collection. Att valet blev Hulton Deutsch CoIlection 

berodde på dess storlek och karaktär. Enser ansåg att en stor generell samling med dess 

många och olika användargrupper, rika innehåll och varierade sökuppdrag borde kunna 

ge resultat som kan betraktas som mer eller mindre dlmiint intressanta och giltiga 

(Enser 1993, s. 1). 

I vilken form anländer frågorna till Hulton Deutsch Collection? Det vanligaste är att 

förmedla sin önskan per telefon men bilder efterfrågas även personligen eller per fax 

/brev. Hulton Dleutsch Collection's rutiner för telefonsamtal består av att ta reda på hur 

bilden ska användas, hur bråttom det är och vilka krav man har på bildkvaliteten. 

Slutligen försöker man få en så precis beskrivning som möjligt av vad som efterfrågas. 

Dessa är så allmänna att vi utgår fran att de gäller samtliga former av förfrågningar 

Hur specifikt man uttryckte sin förfågan per telefon, brev eller fax var högst varierande. 

Det är viktigt att reda ut oklarheter innan man påbörjar sökningen. Nya användare 

uttrycker sig i regel vagare än vana men otydligheter kan också bottna i användarens 

egen osäkerhet betraffande sina önskemål. Enligt Enser är detta vanligt förekommande 
bland reklammakare eftersom man ofta är ute efter att framkalla en subjektiv respons 

eller sinnesstämning som man inte kan beskriva konkret. Både fragornas innehåll och 

specificitet gav prov på många varianter. I de fall frågan stalldes via brev eller fax kunde 
man stundom finna grova skisser över vilken typ av bild man hade i åtanke, som en del 
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av beskrivningen. De användare som infann sig personligen hade ofta avsatt tid för att 

leta sig fkam till en tillfredsställande bild. Beskrivningen skedde i samtalsfonn och 

frågorna framställdes i mer allmänna ordalag. Den snabba återkopplingen som man får 

vid personlig kontakt ska heller inte förbises ( ibid s. 9 ). 

Samtliga förfrågningar registrerades på en intern blankett och ett urval av dessa 

( 1000 st ) kunde sedan ligga till grund for undersökningen. Man använde dolda obser- 

vationer for att få insikt i hur frågorna behandlades av intermediärerna. A.v dessa kunde 

man utläsa att Gibbs-Smiths schema är lättare att tillägna sig och de samlingar som klas- 

sificerade enligt detta därför omedvetet gynnades. Samtidigt förutsatte man att Key- 

stonesamlingen ledde till en mer lyckosam sökning eftersom den är större och allmän- 

nare. När bildförmedlarna hade specialkunskaper inom vissa ämnesområden sökte man 

sig gärna till dessa i första hand, oavsett fråga ( ibid s. 12 ). 

För att försöka återge en så rättvis bild av de verkliga förhållandena som möjligt under- 

sökte man först Hulton Deutsch Collections användare, vilka de var och liur stor del av 

frågorna de stod for. Han kunde därefter identifiera sex grupper; bokförlag (3 l%), 

reklamforetag (1 7%), veckotidningsförlag/m~adsmagasinsforlag (1 7%), nyhetstid- 

ningsförlag (1 7%), television~audovisuella producenter (1 5%) och övrigal (3%). För att 

sedan få en rättmätig bild av på vilka sätt frågorna ställdes (använd terminologi) valde 

man slumpmässigt ut ett antal Cågeblanketter sammanställt så att de olika användar- 

grupperna representerades enligt sin procentsiffia, spritt över en längre tild. 

Bildens innehåll definierar Enser som bestående av både tolkningen/budskapet och de 

komponenter som utgör bilden, som aktiviteter och objekt. 

Enser fann det svårt att tillämpa Panofskys pre-ikonografiska och ikonografiska nivåer 

på den samling som låg till grund for undersökningen. Det visade sig att Panofskys 

tankar avsedda for bildkonsten inte lat sig Överföras på en generell och kommersiell 

samling. Han märkte att man ofta fragade efter generella bilder (pre-ikonografiska) med 

specifika (ikonografiska) önskemål. En fråga efter en gatuscen av vilket slag som helst 

kan samtidigt vara bestämd till en särskild plats och tidpunkt. På så sätt blir en generell 
föfiågan plötsligt också specifik genom att den preciseras av vissa aspekter. Enser 

gjorde istället upp egna kategorier: 

1. Generell 

2. Generell med precision 

3. Specifik 



4. Specifik med precision 

Med hjälp av aspekter kan både generella och specifika termer preciseras ( s. 17 ). 

Tidsbestämning visade sig vara bland de vanligast förekommande (34%). I 69% av alla 

frågor angavs någon form av preciserande som person , tid, plats, händelse, objekt etc. 

Behovet av precision tog sig starkast uttryck bland tidningsforlagen. Förmodligen är 

tidspress en av anledningarna till detta. Användargruppen "övriga" prioriterade ocskå 

hög specificitet. Det kan ha sin forklaring i att man vände sig till en allmän samling och 

därmed ansåg sig tvungna att skarpt avgränsa till sitt omrade. För reklamföretag, 

veckotidnings- och månadsmagasinsforlag betonades vikten av möjligheterna att kunna 

precisera motivet i bilden. 

Enser undersökte också hur bra Gibbs-Smiths klassifikationsschema fungerade som 

indexeringsspråk, för att förmedla den terminologi som användes i de frågor som 

ställdes till systemet, och hur väl det representerade samlingarna. Resultatet visade att 

indexeringsspråket var for brett och ospecifikt for att man skulle kunna svara tillfreds- 

ställande på andra än de mest generella fiågorna. Endast inom en huvudgrupp, Porträtt, 

nådde man till kategori tre. Det unika kunde inte preciseras ytterligare vilket gjorde att 

man hamnade en bra bit ifrån fokus och tvingades spendera mycket tid på att leta. Man 

gjorde aven ett försök att översatta terminologin till Dewey Decimal Classification for 

att se om det lyckades bättre. Detta styrkte istället antagandet om att generella klassifik- 

ationssystem inte var lämpliga för att organisera och återvinna bilder i de sammanhang 

man vill ha något specifikt (med eller utan ytterligare precision) ( s. 20 ). 

Genomgående för alla användargrupper var att de flesta fiågorna var specifika med eller 

utan precisering och att generella frågor (kategori 1) i stor utsträckning uteblev. 

5.3 Kommentar 
Både Enser och Ornager menar att studier om användarna och deras sökbeteende 

hamnat i skuggan, på bekostnad av fascinationen för de tekniska aspekterna, vilken har 

tagit överhand. Behovet av forskning inom området utmynnade i studierna beskrivna 

ovan, men det skulle behövas fler för att undersöka variationer mellan de olika använ- 

dargrupperna. 

Det är värt att notera beydelsen av de olika aspekterna med vilkas hjälp man kan bemöta 

både specifika (och generella fragor. Därutöver konstaterar man att de traditionella 



klassifikationssystemen är otillräckliga beroende på deras allmänna karaldär och att de 

främst utarbetats för att organisera textdokument. 



VI. Fallstudier 

De bildarkiv vi redogör för valde vi därför att de representerar olika samlingar som vi 
tycker borde användas i olika syften. Darför hyste vi förhoppningar om att de skulle ha 

system som möjliggjorde åtminstone ämnessökningar. Andra Wgor och tankegångar 

kring vad vi ville uppmärksamma var : 

1. Samlingens slag och dess syfte. Är den speciell eller generell? Storlek och 

omsättning? 

2. Hur används samlingen? Vilka är samlingens användare? Hur ställs fragorna? Har 

man lagt märke till skillnader i söksätt? Finns några framträdande mönster? 

3.Hur är systemet utformat? Varför? Hur bedömer man bilderna? Är de indexerade? 

Vilka sökingångar finns till bilderna? Kan man söka på bildens innehåll? Hur fungerar 

systemet? Är systemet svårt att förstå? Är det skapat med tanke på förmedlingen eller 

dokumentering av bilderna? Möter systemet användarnas behov? Kan vem som helst 

klara av att söka på egen hand eller krävs professionell hjälp? 

4. Vilka planer har man inför framtiden? Ser de det som viktigt att försöka förändra och 

förbättra system och sökmöjligheter? 

6.1 Bildarkiven vid Nationalmuseum och Moderna museet 
Bildarkiven tillhör Statens konstmuseer, Nationalmuseum och Moderna museet, och är 

därför specialiserade på konstmotiv. Det finns en särskild avdelning för porträtt. Syftet 

är att dokumentera och tillhandahålla samtliga konstverk och föremål som Statens 

konstmuseer har i sin ägo och som finns reproducerade eller är försedda med 

referensnummer till objektet. Även en hel del av kända konstverk fran museer utom- 

lands är representerade, och särskilda samlingar som fbnnits i privat ägo finns av- 

fotograferade. 

Bildarkiven bestar av följande avdelningar: Svenska porträttarkivet, aIlmänna arkivet, 

svartvita foton av samlingarna, fargdiabilder av samlingarna och smådiabilder for 
undervisning. Vi besökte de två förstnämnda. 

Arkiven är öppna för allmänheten. Man säljer eller hyr ut fotografier eller diabilder och 

lånar ut bilder till olika utställningar runt om i landet. Antalet besökare uppskattar man 

till ungefar ett tusental per år, men ytterligare många beställningar görs per telefon. Man 

har dock inte fort någon statistik över detta. 
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Katalogerna är manuella och man använder traditionella katalogposter. Ingen omfat- 

tande beskrivning görs av bildernas innehåll d& det knappast är möjligt utan teknologins 

hjälp, på grund av samlingens storlek. Man har nyligen börjat att lägga in poster i ett 

datorsystem och man har förhoppningar om att en dag kunna digitalisera alla bilderna 

för att göra dem tillgängliga över landet. Som sökingångar har man än s& länge valt att 

ha inventarienummer, negativnummer, upphovsman och titel. Förhoppningsvis till- 

kommer senare även ämnesord. 

porträttarkivet 
Sökningen sker manuellt i kortkatalogen på den avporträtterades namn. Idan har en 

särskild avdelning for kungligheter. Bilder på okända personer kan sökas; efter århun- 

drande. Det är inte möjligt att göra ämnessökningar. Darför tvingas till exempel en 

forskare som undrar hur militärklader såg ut under karolinertiden att granska varenda 
' bild från den tidsperioden. Om man utförde en mer omfattande indexering skulle 

mycket mer information i bilden kunna göras tillgänglig, oberoende av vem den före- 

ställer, som tidsepok, grupptillhörighet, interiör, plats, miljö, kläder, attiraljer och 

detalj er. 

Allmänna arkivet 
Inte heller här har man övergivit kortkatalogen. Sökingångarna är därför begränsade till 

titel, upphovsman och nummer på verket. Dels har objektet på museet inventarie- 

nummer, dels har alla de fotokopior som finns av verket ett eget negativhummer. Det 

finns ett ämneskartotek, men man ämnesklassificerar bilderna bara nar m har tid, det 

är med andra ord inget som utförs konsekvent. För den som vill veta hur solen har 

illustrerats i konsten, av olika kulturer genom historien, finns det bara en hänvisning till 

en bild på en sol. Ett bättre exempel är båt, där man har valt ut sju representativa bilder 

( se Appendix 1 ). Ett antal abstrakta begrepp finns representerade, som till exempel 

kärlek eller dygd. Stämningar och känslouttryck måste vara mycket tydliga for att 

nämnas vid katalogiseringen. Om man tog till vara möjligheten att kunna kombinera till 

exempel sol med tid och plats, skulle särskilda önskemål kunna specifieras genom 

kombinerade sökningar. 

Journalister, bomrlag, olika yrkesmän så som lärare och reklammän, forskare och 

studenter söker bilder i olika syften, både for att illustrera och informera sig själva eller 

andra. Många fragar efter kända konstverk, särskilda konstnärer men lika ofta kommer 

man med ämnesfrågor. 



Personalen visar hur arkivet fungerar och i mån av tid ges personlig hjäip. Det händer att 

de kan komma med förslag eller rådgöra med den som önskar. Man fiagar alltid efter 

syftet, dWor att priset beror på om bilden ska användas för officiellt eller privat bruk. 

De tycker sig inte ha sett några förändringar i användningen av arkivet genom åren, eller 

att nya grupper skulle ha tillkommit. Någon användarundersökning, för att lokalisera 

deras individuella sökmönster och behov, har aldrig genomförts. 

6.2 Stockholms Stadsbibliotek 
Hos stadsbibliotekets avdelning for konst har man skapat ett mindre bildarkiv med ett 

antal reproduktioner av historiska konstnärer. Samlingen innehåller till största delen 

bilder av äldre konstverk som har klippts ur böcker och klistrats upp på kartong. En del 

referenser hänvisar till bilder i bibliotekets konstböcker och tidskrifter. Man har ingen 

uppsikt över hur många som vänder sig till biblioteket i detta syfte, men det är inte 

ovanligt att bilder efterfrågas även på biblioteket. 

Eftersom det är ett stadsbibliotek, tjänar man allmanheten. De har under de senaste åren 

lagt märke till a.tt andra än konstvetare har börjat utnyttja bilderna. Firmafolk som söker 

bilder till brosclhyrer, föredragshållare och reklammakare, för att nämna några. Som 

exempel har en hamburgerrestaurang använt sig av Leonardo da Vincis Nattvarden i ett 

reklamsammanlhang. Ett av de krav man brukar ställa är att bilden ska vara lätt att åter- 

producera, den får till exempel inte sträcka sig över ett mittuppslag. Precisionen i 

frågorna brukar variera, somliga är tydliga, andra vaga. Vanligen rör de sig om kända 

konstverk, konstnärer eller ämnen och motiv i konsten. 

Samlingen är inite indexerad utan katalogiserad enligt bibliotekens traditionella rutiner. 

Liksom hos Bildarkiven vid statens konstmuseer verkar awiesklassificering snarare 

vara undantag ain rutin. Sökingångarna till den uppklistrade samlingen och referenserna 

sträcker sig till namn och titel. Man måste även känna till konstnärens nationalitet, 

eftersom de är ordnade efter land. En påbörjan till en ämnesordskatalog härstammar fiån 

40-talet. Under "sol" fanns nio referenser. Ett annat exempel är begreppet justitia 

( se Appendix 2 ). Annars använder man sig av konstböckers index eller särskilda 

ikonografiska lexikon när någon letar efter särskilda motiv. Hjälp ges till den som ber. 

Eftersom bildsadingen finns i ett rum utanför bibliotekets allmänna lokaler måste man 

fråga persona1e.n for att komma in. 



Man har inga planer på att i framtiden indexera bilder ur böcker i datoriserade sök- 

system, med motiveringen att det kostar för mycket, lagringskapaciteten räcker inte till 

och att arbetet tar tid. Arbetet skulle vara oändligt, man vet inte hur man skulle avgränsa 

sig. Dessutom tycker man att det nuvarande systemet fungerar tillräckligt. 

6.3 Aftonbladets pressarkiv 
Många tidningar har sina egna pressarkiv, där man sparar utvalda bilder av dem som 

publicerats i tidningen. Aftonbladets pressarkiv var det enda av de arkiv vi besökte som 

hade ett datoriserat indexerings- och söksystem, med inscannade bilder dessutom, vilket 

är till stor hjälp vid sökningen, när man kan se bilderna direkt i miniatyrformat. Även 

negativ till ofhmkallade bilder var indexerade. Systemet, som man skapat i samarbete 

med Data Design i Luleå, är anpassat efter tidningens individuella behov. Det installer- 

ades under 1994, och sedan dess scannas aIla nya bilder in i datorn. Det skulle kosta Gr 

mycket tid och pengar, om man aven tog sig an de tidigare arkiverade bibderna. De in- 
scannade bilderna går inte att förstora och användas för tryck, eftersom skärpan skulle 

bli alltför dålig. De är avsedda för att kunna visas i miniatyr på skärmen. När en bild ska 

användas hämtas den som "original" fkb samiingen, som är inristad på CD-skivor med 

högre upplösning. 

Det så kallade Förarkivet har utrymme for ca 4000 bilder och är en slags mellanstation 

för nyligen publicerade bilder eller dem med närstående publicering i tiden Av dem 

görs ett urval som sedan lagras på CD i det som kallas Bildarkivet. Det består för när- 

varande av ca 150 000 bilder. Systemet är indelat efter tidningens avdelningar; sidan tre, 

kultur & nöje, sport, kvinna etc. Det är aven ämnesindelat p i  så vis att att man har 

skapat en huvudordlista med tillhörande underrubriker. Orden, som sammanlagt är 141, 

stycken har ~ o r n t n i t  genom en sammanslagning av det gamla bildarkivets och text- 

arkivets huvudord. De är ytterliggare indelade i huvudord och underrubriker ( se 

Appendix 3, s. 2 ) och tir anpassade efter tidningens rubriker och indelningar. 

Utöver de bundna huvudorden finns ett falt för bildtext med plats for 250 tecken och 

som genomsöks som ett fiitextfält. Där kan man ge en kort beskrivning av bildens 

innehåll och det sammanhang den togs i. För att till en viss gräns f i  en enhetlighet i 

ordvalet, har man kommit överens om att använda staende begrepp för till exempel en 
del ofta förekommande adjektiv; exempelvis använder man termen ledsen i stallet för 

nedstämd eller deprimerad. Andra ord är helt fria. 



Bilderna granskas utifrån sitt motiv utan att fotoreportagets egentliga avsikter spelar 

någon roll. Darför indexerar man allt som man tycker är Eramträdande i bilderna med 

tanke på att tidningens journalister ska kunna iiteranvända bilder i nya reportage. 

Övriga sökbara aspekter är de mer formella, som fotografens namn, fotograferingsdatum 

samt den plats där fotot togs, vilket inte behöver synas på bilden. Man kan bestämma 

om man vill söka efter fotografier i svartvitt eller fag, eller om man vill ha en tecknad 

bild. Dessutom kan man söka efter porträtt, och om personen ska visas i profil, hel- 

eller halvfigur. Det är möjligt för den som söker att kombinera ord och namn med dessa. 

Indexeraren Qller i en sökbild med särskilda falt för sökord, personer, plats, fotograf 

och ger en fiiare beskrivning av bilden som en bildtext ( se Appendix 3, s. 1 ). Den ger 

en kortare förklaring till sammanhang och omständigheter kring bilden. 

Man ser helst titt journalister och redigerare sköter sina sökningar på egen hand. 

Personalen på bildarkivet räcker inte till. Systemet är heller inte fadigt än. Man prövar 

sig firn en bit n taget, och försöker att göra det bättre anpassat efter tidningens behov. 

6.4 Bildhuset 
Bildhuset är en kommersiell bildbyrå och ags av 40 etablerade fotografer som till- 
sammans säljer rättigheter till sina bilder. Man har sökt fotografer med egna nischer för 

att samlingen ska kunna erbjuda ett brett urval av bilder. Av de sammanlagt 275 000 

bilderna hyr mm ut ca 50 000 om året. Fotografierna i samlingen har under de senaste 

tio åren övergått från att vara dokumentära till att numera innefatta nästan enbart konst- 

närliga och fria bilder. 

Tidigare sålde man sina tjänster till främst bokförlag och tidningar. På senare år har 

kundkretsen förändrats till att alltmer omfatta reklambyråer. Darför har man börjat 

anpassa sina bilder efter det slag som de brukar vilja ha. 

Arkivet består av fotografier som samlats i nummerförsedda boxar där varje nummer 

motsvarar en huvudrubrik i deras Arkivguide ( se Appendix 4, s. 1 ). Denna är en tryckt 

katalog där ärnnesord är indelade i numrerade över- och underrubriker med ett index 

( se Appendix 41, s. 3 ). Vokabulären i underrubrikerna tir rik och inrymmer många 

abstrakta begrelpp och ord, till exempel skoltrötthet, och laggs till överrubrikens nurn- 
mer. Det kan vara stämningar, idébilder, roliga bilder, århundranden och epoker och 

andra mer specifika aspekter som passar i överrubrikens sammanhang ( se Appendix 4, 



s. 2 ). Även dominerande farger i bilden och geografiska bestamningar har särskilda 

tilläggsnummer. Det är fotograferna själva som bestämmer till vilka rubriker deras 

bilder ska föras. Man har ingen personal som är särskilt utbildad för att arkivera bilder. 

Eftersom man inte har bedömt det som nödvändigt har bilderna inte indexerats utför- 

ligare u t i f h  flera aspekter. 

De flesta uppdrag genomförs genom telefonkontakt, då bilden beskrivs och sedan 

skickas med postgången. Man har 5000-6000 registrerade användare. Man har noterat 

att yrket avgör hur man söker. Reklammakare vill helst leta själva. De låter sig samtidigt 

inspireras till kommande kampanjer. Deras beskrivningar är öppna, ofta vill man ha en 

bild som stämmer med ett begrepp, som en känsla av svensk sommar, eller arketypiska 

bilder som förstärker våra föreställningar. Representanter fran bokfdrlag och journalister 

har en mer bestamd uppfattning om vad bilden ska föreställa för att starmna överens 

med innehållet i en fardig text. Personalen brukar fråga efter syftet med bilden vilket 

inte är vidare populärt hos reklammakare, men det kan vara till en hjälp altt veta om den 

ska vara positiv, negativ eller neutral i sitt budskap. 

Personalen finner sin väg i systemet, tack vare sin erfarenhet av samlingen. Det är svårt 

för den oinvigde att själv leta i systemet, och personal finns darför alltid itill hands. De 

följer sina rutiner, och tycker sig inte ha några större problem att finna vad deras kunder 

vill ha. Man har en gång genomfört en undersökning om hur hög traffsäkerheten var, det 

vill saga man frågade kunderna om de var nöjda med de bilder de fick och om de stäm- 

de med deras förväntningar. TraEprocenten låg mellan 50 och 70%. 

Man har inga närmare planer på att digitalisera arkivet eller använda sig av ett dator- 

iserat söksystem. Istället väntar man in datoråldern, när man förhoppningsvis kan lagra 

alla bilder och genast förmedla dem genom datorer; först då blir det intressant att på 

allvar indexera bildema. 

6.5 Kommentar 
Man visade inte något större intresse för indexering ute på faltet. Många sade sig inte 

ens ha tänkt på vad ett datoriserat söksystem med indexerade bilder skulle kunna inne- 

bära för dem. Lika litet har man funderat över hur systemen skulle kunna fungera utifiån 

vilka som använder dem nu och inte minst på tänkbara kommande användare som ännu 

kanske inte vet vad som är möjligt. Aftonbladet var ett undantag, vilket kan bero på att 

deras samling är stor och används hela tiden. Alla anställda journalister, redigerare etc 
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på tidningen ska själva kunna leta i den. Darför har man försökt att göra den så lättill- 

gänglig som möjligt. 

Bildsamlingarna skiljer sig på många vis At i syfte, utformande av indexerings- och 

söksystem och deras användning. I de flesta fall följer man sina traditionella rutiner. 

Bildarkiven vid Statens konstmuseer fungerar som och ger intryck av att främst vara ett 

arkiv. Personalen har mycket att göra och man hinner inte med att ge alla besökare 

personlig hjälp, och eftersom flertalet av bilderna enbart är katalogiserade och arkivet 

inte heller har utformats i syffe att förmedla bilderna efter innehåll, kan det vara svårt att 

orientera sig i detta syfte. Man har inga närstående planer på att indexera, därför att det 

verkar för svårt och for tidskrävande. Stockholms stadsbibliotek har inte tagit fasta på 

bildförmedling som en av sina egentliga uppgifter, utan ser det mer som en tilläggs- 

tjänst. 

De meskataloger som fanns vid museernas bildarkiv och på biblioteket ger ett antal 

förslag på alternativ av bilder med bestämda motiv. Skillnaden mellan detta och att 

använda en inde:xeringsmetod, där varje bilds motiv och ämnen granskas, är stor. En 

konsekvent utförd indexering ger alla bilder chansen att bli återfunna, inte bara några få 

utvalda. Den soim ska använda bilden kan själv bestamma vilken som passar bäst. 

Bildhuset har en generell bildsamling där så gott som alla söker efter motiv och ärnnen. 

Deras eget syste:m med numrerade över- och underrubriker innehöll en rik och genom- 

tänkt vokabulär. Så länge bilderna inte indexeras är det dock lätt hänt att de förses med 

ett lämpligt nummer och placeras på ett enda ställe i samlingen, utan andra referenser, 

trots att de kan innehålla flera aspekter på en och samma gång. Det är en av förtjänsterna 

med att följa en konsekvent rutin för indexering. En annan är att det blir möjligt för den 

som söker att kombinera bestämda komponenter i motivet med ideer eller stämningar. 

Man sade själva att det ofta var tack vare personalens goda kännedom om samlingen 

som man kunde hjälpa kunderna. 

Att bedömning och beskrivning av bilder utifrån innehåll inte är vanligt ens på bildarkiv 

kan bero på att det är fil som arbetar i branschen, och kanske på att bilder fortfarande 

inte anses som tillräckligt betydelsefulla? Bildarkiv vid museer kan vara en rik kalla för 

forskare inom olika områden. Möjligen finns ingen spridd kännedom om bilders använ- 

dning i olika sammanhang. Om man indexerade bilder efter innehåll och aspekter, skulle 

kanske fler i samhället få idéer och inspiration till vilken nytta den här typen av tjänster 

kan få just for dem. 



Om man jämför de existerande system som vi här har redogjort for med det som 

används vid Hulton Deutsch Collection är skillnaden uppenbar. Aftonbla~dets arkiv är 

det som nämast kan jämföra sig med detta. Många tankar borde kunna vara överför- 

bara. Det är synd att de försök som görs inte sprids bättre så att fler får ta. del av andras 

erfarenheter. Laget for att börja indexera bilder just nu borde vara lämpligt i det stund- 

ande skiftet mellan manuella och datoriserade kataloger. 



VII. Diskussion 

Vi har här försökt att redogöra för bilders värde och betydelse, hur olika samlingarna 

används och av vilka. Diskussionen kommer att kretsa kring indexeringsmetoder, hur 

man har gjort tidigare och vad som behövs för att förbättra dem. Meningen är att index- 

eringen bättre ska anpassas efter de grupper som söker bilderna, utifrån deras särskildhet 

och samlingarnas olikheter. Vi har bildat oss en uppfattning om vad vi tycker att man 

behöver ta hänsyn till vid beskrivningen av bildens innehåll. Enligt Ensers användar- 

undersökning är det sällan någon söker en bild utan att ha minst två olika önskemål om 

innehållet ( Se s. 69 ). För att indexeringssystemen ska kunna möta detta är det bästa att 

man indexerar varje bild utifrån ett antal bestämda aspekter. Flera system utvecklas i 
den riktningen. Bildsamlingarna är idag ofia så stora att det blir nödvändigt för den som 

söker att kunna snäva in bildens motiv. Resultatet av sökningen kan i annat fall medföra 

allt for många irrelevanta bilder. 

Kan indexering av bilder motiveras om man ställer förtjänster i relation till den uppoff- 

ring som kravs av tid, pengar och kunskap? Av fallstudierna att döma verkade man inte 

övertygade på fdtet. Om det redan existerade val beprövade och fungerande indexer- 

ingssystem slmlle de säkert användas. Det har länge varit svårt att finna någon som vill, 

eller kan gå i täten av ekonomiska skäl. I likhet med Cawkell och andra som vi refererar 

har vi konstaterat att det som för närvarande behövs är fler användamdersökningar 

kring variationer mellan olika gruppers sökmönster, metoder for utvärdering av exister- 

ande system och battre metoder for att pröva nya. Om man hade möjlighet att testa dem 

på olika slag av samlingar skulle man tydligare kunna visa for- och nackdelar med olika 

system. Flera av de system som görs är ännu under uppbyggnad. Det system som Mon-  

bladet utvecklat tillsammans med Data Design behöver skräddarsys ytterligare efter tid- 

ningens behov anser man. 

Vad är möjligt och framför allt lämpligt att tänka på vid utformningen av ett indexer- 

ingssystem? Ska det ske på automatisk eller manuell vag, eller är i framtiden en komb- 

ination möjlig? När man bedömer bilden tvingas man välja vilken nivå man ska utgå 

från. Om vi har bestämt oss för att utgå från de objekt som syns konlaet i bilden är detta 

fullt möjligt att rita. Så länge man letar former och exakta, välkända motiv går det 

kanske att söka bilder genom ett automatiskt system. Det förutsätter att man vet hur det 

ser ut som man söker, vilken vinkel objektet är avbildat ur och att man behärskar kon- 

sten att rita det. För att däremot kunna lagra och hitta bilder som uttrycker budskap eller 



symboliska liknelser är enda möjligheten att översätta det till termer för att man alls ska 

kunna söka efter dem. Vi håller därför med dem som hävdar att en beskrivning av bilden 

i ord är nödvändig, det vill säga att man Översätter det man ser till termer. Trots att en 

bild i slutskedet alltid måste ses innan man kan avgöra om den är relevant, så ger term- 

erna en nödvändig hjälp som första steget mot bilden. Antalet bilder som sökningen 

resulterar i måste begränsas för att man ska kunna bläddra genom dem. I framtiden 

kanske en kombination av metoderna skulle kunna vara möjlig, att man både kan rita 

och använda sig av termer. 

I avsnittet om verbal bildbeskrivning var vår avsikt å ena sidan att presentera tv% ganska 

olika förslag till hur indexeringen skulle kunna genomföras (Shatfords schema och 

Leungs Picture langauge), å den andra att visa hur man utformat ett system genom 

datorteknik som används i praktiken (Hulton Deutsch Collection). Som vi har tolkat det 

verkar skillnaderna mellan Shatfords och Leungs förslag främst bottna i att de har olika 

satt att hantera subjektivitetsproblemet, samt hur man får ett system för indexering att 

vara användbart oavsett om det är en special- eller generell samling. Leung vill hålla 

indexeringen på en ytlig nivå, för att på så sätt undvika en alltför subjektiv bildbesk- 

rivning och kunna tillämpa systemet i princip på vilken samling som helst. Problemet 

med det, så som vi ser det, är att systemet tenderar till att bli alltför generellt för att göra 

nytta, då det saknar aspekter så som tid och plats. Vi antar att det skulle orsaka alltför 

många ointressanta bilder vid återvinningen. Dessutom visade Ensers undersökning att 

fkagor utan någon form av precision sällan förekommer. Shatford däremot menar att vi 

måste acceptera subjektiviteten, och varför inte i viss mån välkomna den och se den som 

en resurs? När subjektiviteten är kollektiv kan dessa termer hjälpa till att begränsa sök- 

resultatet till mer exakta träffar. Genom de olika nivåerna i hennes schema kan man 

själv avgöra hur specifikt/djupt man vill indexera, och man har samtidigt tillgång till de 

olika aspekterna oavsett nivå. Hennes förslag borde darför kunna användas oberoende 

slaget av samling och målgrupp. 

Hur skulle subjektiviteten kunna göra oss nytta? Kanske framst genom en sinnes- 

vokabulär där subjektiviteten är mest närvarande. Genom att delge andra vad man upp- 

fattar som låt oss säga lycka, kanske man breddar någon annans förestäliningsvärld 

beträffande begreppet lycka. Kanske ska man se indexeraren som en person som i viss 

mån skapar information. Denne tillför ju något nytt och eget, hur mycket vi än försöker 

att undvika det. Bör man inte ge upp sina anspråk på att vara objektiva och se det som 

en tillgång där man tillför något? 



Vi anser att ett schema, likt Shatfords, vore användbart då samlingarna växer och de 

tänkbara syften de kan tjäna kan bli allt fler. Man måste kunna skilja enskilda bilder 

eller grupper for att sedan kunna begränsa resultatet av sökningen till ett hanterbart antal 

traffar. Dessutom borde man, genom att aven indexera mer specifikt, bereda lämpliga 

sökmöjligheter for den som är särskilt insatt i ett ärme och vill använda den terminologi 

som hör till. 

Aspekterna : 

Aspekterna ska ha olika fokusering på bildens innehåll, uttryckt i förutbestämda termer 

och relaterade till varandra i en tesaurus. Vi vill samtidigt ha fkia termer som kanske kan 

ingå i en löpande text som beskriver bildens sammanhang. Det ska tillsammans ge en så 

täckande och uttömmande beskrivning av bilden som möjligt, for att det ska kunna 

passa en samling som är stor, generell och har många olika användargrupper. 

Shatfords aspekter motsvarar Ranganathans fem PMEST-fasetter. Hon kombinerar dem 

med Panofskys nivåer FOr att få en gradering i hur specifika termerna f& vara. Genom 

att bygga vidare på detta hoppas vi att det ska kunna gå att indexera bilden på bAde 

generell och specifik niva. Vår avsikt är att både enskilda komponenter samt explicita 

och implicita budskap ska kunna indexeras, enligt de olika koder vi använder för att läsa 

bilden. 

Vi skulle vilja se bildens rum som en teaterscen med olika skikt; scen, rekvisita, 

skådespelare och skådespel. 

Scenen: 

-plats, rumslighet 

-miljö 

-tid (cyklisk linjär) 

Rekvisitan: 

-objekt (detaljer) 

Skådespelarna: 
-personer 

-djur 



Skådespelet: 

-budskap (sinnesupplevelser, abstrakta uttryck) 

-stämning (känslor) - 

-aktivitet (handlingar,rörelse i bilden) 

Det verkar också värdefullt att kunna bestämma bildens perspektiv. Bildvinkeln kan 

vara viktig. Som förslag har vi hel- eller halvfigur, framifrån, bakifiån eller profil, fågel- 

perspektiv, grodperspektiv, panorama, närbild eller distans. 

Vokabulären : 

När vi ska uttrycka bildens budskap måste vi tilliita en viss grad av personlig tolluiing, 

förutsatt att budskapet kan tankas uppfattas liktydigt utifkån fleras Asikter. En gammal 

man med långt, vitt skägg som sitter under ett träd och ser ut att tanka kan både besk- 

rivas denotativt men också konnotativt genom ett abstrakt begrepp som får tala for 

helhetsupplevelsen, till exempel visdom eller ålderdom. En bild av ett par som faller i 

varandras armar kan dels uttryckas som kram men även som kärlek. 

Vi tycker att ett indexeringssystem vore lämpligt som främst strävar efter generella 

termer och begrepp, i likhet med vad Beghtol avser med bildens extensional aboutness 

(s. 59 ), för att passa i en samling med blandade bilder. När man väl har bestämt sig för 

vad som är det centrala i bilden är nästa steg att avgöra hur mycket av det vi ser som är 

värt att ta med. För att uttrycka det som är tydligt i bilden i ett försök att vara objektiv 

vill vi använda bestada termer bundna i en tesaurus. För att komma överens om termer 

for att uttrycka bilders budskap behövs en sinnesvokabulär. Vi skulle gärna se att man 

kunde komma överens om en bestämd vokabulär med ord för känsloupplevelser, stam- 

ningar och abstrakta begrepp bundna i en tesaurus. Som en följd av att bildens budskap 

inte är lika bokstavligt uttalat som i en text, borde aven abstrakta begrepp och ord som 

uttrycker sinnesupplevelser också vara möjliga att anviinda som indexerings- och 

söktermer. 

Indexeraren är alltid till en viss grad subjektiv, och f'år så vara, om uppfattningarna trots 

allt representerar en kultur eller en subkultur. Det är darfor viktigt att ha fira termer för 

att kunna uttrycka mer subjektiva, värdeladdade eller specifika begrepp för det man ser. 

Det är för att kunna möta flera uppfattningar av motiven. Bildteorin i kap. II visar hur 

olika vi tolkar det vi ser, ofta finns flera tänkbara alternativ som alla är lika riktiga. Det 

finns många termer och begrepp att välja mellan, och det beror också på vår personliga 

kunskap om det vi ser vilka vi använder. 



Aftonbladets system innehåller båda möjligheterna. Det har både en bestämd vokabulär 

och ett falt för bildtext med utrymme för mer personliga.ord och en beskrivning av 

sammanhanget. Bildhusets vokabulär för bildbeskrivning tycker vi är föredömlig. Den 

är rik och innehåller många abstrakta begrepp. Det är synd att det inte går att kombinera 

flera termer och aspekter vid sökning i det system de har just nu. 

Vi menar att de bundna termerna ska vara generella och beskriva det som tydligt 

Framträder i bilden, enligt ett pre-ikonografiskt förhållningssätt. Eftersom det samtidigt 

kan framgå ett tydligt budskap vill vi skapa utrymme för abstrakta begrepp som ut- 

trycker sinnesupplevelser av bilden som helhet. En inbyggd tesaurus enligt Leungs 

modell som automatiskt byter ut ej tillåtna termer mot termer i tesaurusen och leder 

användarna direkt genom systemet är kanske något att hoppas på i firntiden. En sådan 

är fullt möjlig att utveckla men finns &u inte på marknaden. Tills vidare används tesa- 

urer oftast som manuella hjälpmedel vid sökningen. I flera databaser ingår de i dator- 

iserad form, men de är vanligen inte integrerade i själva systemet ännu. Den bundna 

vokabulären ökar möjligheterna for att indexerarens och sökarens termer ska överens- 

stämma. 

Det borde kunna vara tillåtet att vara associativ till en viss gräns, så länge man håller sig 

inom ramarna för en subkulturs uppfattning. Som en ytterligare möjlighet är indexer- 

ingssystemet tänkt att inrymma fler subjektiva, värdeladdade och specifika ord med 

utgångspunkt Från olika subkulturer eller kunskapsintressen. Termerna kan anpassas 

ytterligare efter samlingens karaktär och användare, och göra en indexering och bedöm- 

ning av bilderna på en ikonografisk nivå möjlig. De fiia termerna kan ingå i en löpande 

text med en beskrivning av bilden. Det skulle kunna ge en andra ehans i de fall då man 

kan till exempel namn på platser, personer, händelser eller fackuttryck fdr det man 

söker. Eftersom man har fördjupat sig på en specifik nivå uppstår det inte lika stora 

variationer mellan valet av termer, om man använder facktermer från en yrkesgrupp 
eller vetenskapsområde. Bildtexten kan redogöra för bildens bakgrund och sarnman- 

hang, om det är intressant, och bilden beskrivas enligt ikonologisk nivå. 

Bildbeskrivningens termer skulle dessutom kunna markeras för att länka vidare med 

hjälp av hypertext. Om man hittar en passande term i en post som man redan har uppe 

kanske man vill ha fler bilder som har indexerats med densamma att välja mellan. Dessa 

skulle kunna visas i miniatyrformat på skärmen och man får fler alternativ att välja 

mellan. Det är först då man kan bedöma om de bilder som erbjuds motsvarar forvänt- 



ningarna, eller om de på något vis kan tillföra användaren någonting, i enlighet med vad 

Beghtol menar med sitt begrepp bildens intensional aboutness. Det slutgiltiga avgöran- 

det måste alltid överlåtas på användaren i den specifika söksituationen. 

Ar detta något för biblioteket ? 

Det kan kanske i framtiden bli till en av bibliotekens tjänster att tillhandahålla bilder och 

på så vis använda beståndet på ett nytt satt; till bildinformation. Vid indexeiing av nya 

böcker skulle utvalda centrala bilder kunna beskrivas enligt överenskommen modell och 

göras sökbara i en egen datoriserad katalog. SA småningom kanske bilderna även kan 

scannas in och lagras elektroniskt. Det kan dock ge bekymmer när frågor kring upphov- 

srättsliga lagar för digitaliserade bilder inte är klargjorda. 

I de lagförarbeten som gjorts har man ännu inte hunnit beakta den enorma exploatering 

av elektroniska publikationer som kommer att pågå inom den närmaste framtiden. 

Bilderna sprids i mycket större omfattning än tidigare och risken är att man förlorar 

kontrollen över vad som sker med dem. Hur ska då upphovsmannen ersattas för alla 

kopior och hur ska man skydda bilder fran att missbrukas eller anviindas i sammanhang 

som denne inte godkänner? ( Kamel1 1993, s. 18 ) För konstverk i digitaliserad form är 

det sagt att utgivna verk f"ar spridas till allmänheten, d& man ser det som att de däri- 

genom konsumeras. Det är däremot svårare att kontrollera de skyddade verken 

( ibid, s. 21 ). Datalagens bestämmelser är inte utformade med tanke på digitaliserade 

bildregister. Datainspektionen har dessutom beslutat att bilddatabaser med bilder på 

personer ses som personregister och darför lyder under särskilda lagar. Enligt datalagen 

räknas uppgifter om rastillhörighet som integritetskänslig information och bilder är ju 

tyvärr avslöjande i det fallet. Om man skulle följa reglerna för detta skulle alla bilder p& 

människor klassas som känslig information och därmed vara olagliga att lagra digitalt 

( Frydman 1994, s. 3 ). 

Ett problem är att det kostar för mycket och att det skulle vara en alltför krävande 

uppgift att försöka indexera bilder ur hela bibliotekets nuvarande samling av böcker. 

Skulle det vara angeläget att ha en bildsamling där bilder beskrivs och kan sökas efter 

innehåll, detaljer och tillstånd, och kommer det att vara värt besväret, om man ser till 

den mänskliga insatsen? Att retroaktivt försöka välja bilder ur bibliotekets enorma 

mängder samlade böcker är för mycket att begära. Däremot skulle man med en start idag 

kunna indexera utvalda bilder ur alla nya böcker samtidigt som de registreras, och då 

bara ta hänsyn till det mest centrala i bilden. På sikt skulle en bildsamling så små- 

ningom växa fi-am. 



Biblioteken skulle kunna utforma ett system för sina bilder liknande bildbankens och 

genom ett sådant samarbete aven få tillgång till varandras bilder. Om detta inte skulle 

vara genomförbart på grund av praktiska och ekonamiska omständigheter borde man 

ändå kunna erbjuda sina användare bilder genom andra bilddatabaser som man gör med 

textinformation. Det finns som vi sett redan idag ett utbud av intressanta bilddatabaser 

inom olika ämnesområden och på olika nivåer. Vi befinner oss ännu bara i början. 

Bilder har liksom all övrig information blivit en "het" handelsvara. Man talar redan om 

90-talet som bildens årtionde. Med tanke på den stora betydelse bilden faktiskt har idag, 

måste bibliotek och arkiv axla sitt ansvar, och se till att bilder inte bara blir ett fatal med 

tjocka plånböcker förunnat. Detta gör man bast genom att följa med i utvecklingen. Att 

det säkert skulle nyttjas och uppskattas, om det spreds till allas kännedom, gissar vi oss 

till utifrån det vi har last om biblioteksverksamhet med bildsamlingar i andra länder, till 

exempel The National Library of Medicine ( se s. 5 1 ). 

Vi tror att en noggrannare utförd indexering skulle kunna bidra till ett både effektivare 

och intressantare satt att söka bilder på, och att man skulle få utdelning för nedlagda 

resurser. 





Sammanfattning 
Bilder används i de mest skilda syften. Illustrerade exempel berikar vad man vill saga, 

oavsett om det är en saga eller en föreläsning. När orden.inte räcker till, kan bilden 

genom sin utrycksfullhet ge en bra förklaring. I och med att man har börjat 

uppmärksamma bilden har den a t t  desto fler användningsområden. Det skulle vara till 

nytta för många av dem, ifall bilder kunde sökas efter innehåll, både i sin helhet som ett 

motiv eller utifiån särskilda detaljer. Förtjänsten med att splittra upp bildens innehåll är 

att bilder som är intressanta ur flera synvinklar görs mer än dubbelt sökbara. De som 

söker har dessutom mer eller mindre tydliga uppfattningar om vad de vill ha. Somliga 

vet exakt, medan andra vill kunna botanisera själva bland olika alternativ. 

Ett skifte står for dörren från manuella till datoriserade bildarkiv, åtminstone blir det allt 

vanligare med datoriserade söksystem som refererar till bilder. Det gör det möjligt att ha 

fler sökingångar. Vid en och samma sökning kan man kombinera olika termer som 

uttrycker de önskemål man har om bilden. Indexeraren kan ge en utförligare beskrivning 

av bildernas innehåll utöver de formella kriterierna, genom att satta ord till vad de ser i 

bilden i form av detaljer, situationer, budskap och stämningar. Bilderna kan därmed 

granskas utifrån flera perspektiv samtidigt. En och samma bild kan innehålla många 

inforrnationeir, beroende på vad man är intresserad av i den. Vad vi ser i bilden eller 

uppfattar som intressant varierar med vilka vi är och vilken användning för den vi har i 

tankarna. Uppsatsen handlar om hur man kan bedöma en bild efter innehåll, för att den 

ska gå att söka utifran flera aspekter och oberoende av syfte. Aspekterna ska man sedan 

kunna kombinera som man vill. Det är bra för den som vill att en bild ska illustrera en 

text, där bilden ska matcha ett bestämt sammanhang. Vi har börjat med att ta reda på 

varför och för vilka detta kunde vara användbart samt vad en bild är och vilken 

betydelse de har i samhället. 

Den bildteoretiska översikten i uppsatsens början är avsedd att förmedla svårigheten 

med att indexera en bild, att tolka bildens tecken och uppfatta budskap som sedan kan 

bli till information, på ett sätt som stämmer överens med mångas uppfattning, vilket har 

visat sig vara svårare än man tror. Inom bildteorin talar man om att vi laser bilden 

genom koder, vilka är beroende av samhällets regler och normer. De styr hm vi 

uppfattar olika budskap genom att tecknen tillsammans bildar ett samanhang. Det 

finns koder att följa på flera parallella plan; vi kan se på ljuset i bilden vilken tid pA 
dygnet det är, arkitekturen avslöjar när någonting byggdes eller var vi är i världen, 

kläder säger något om personen. Det som vi uppmärksammar och förstår, vilket är högst 

individuellt såväl som kulturellt, kallas för bildens semantiska information och kan 



sagas förmedla bildens budskap. Det är indexerarens uppgift att urskilja och satta lämp- 

liga termer på detta. Budskapet kan uttryckas i mer eller mindre nyanserade ordalag. En 

viss grad av subjektivitet är ofrånkomlig. Man tvingas också ta ställning till om man vill 

snäva in bildens innehåll till att galla främst i ett sammanhang eller bredda den for fler. 

För att göra det sista möjligt vill vi ge ett förslag till ett sätt att indexera bilder på både 

en generell och specifik nivå. Genom att ta hjälp av olika aspekter som kan hämtas från 

de olika koder som används inom bildteori ges samtidigt många sökingångar. 

Vi tänkte försöka oss på att utforma ett teoretiskt förslag till hur ett indexeringssystem 

skulle kunna utformas, sett fiån indexerarens sida, med anvisningar om vilka olika 

aspekter som man kan tänkas granska bilden utifrån. Vi har haft datoriserade söksystem 

i tankarna under arbetet eftersom det är tack vare dem man kan söka bilden genom att 

kombinera aspekter på innehållet. Utöver formella kriterier såsom upphovsman och 

tillkomstår, skulle vi vilja anpassa oss efter de användningsområden för bilder, där 

motivets komponenter eller budskapet dessa tillsammans förmedlar ses som väsentligt; 

for att informera genom inlärning och utlärning, för att illustrera och identifiera. De som 

söker bilder i något av dessa syften är vanligen inte betjänta av att söka på upphovsman, 

utan kräver en innehållsanalys där indexeraren har satt termer till motivet. 

I den mediala situationen är det vanligt att man söker en bild som ska överensstämma 

med en redan fardig text. Den kan berätta om abstrakta koncept som svartsjuka, heder 

eller urbanisering. Sådana bilder kan inte lagras i de traditionella Massifikationssystem 

där de placeras under bara en rubrik. Det kan ofta behövas hänvisningar, då en bild kan 

passa under flera rubriker, som alla är lika riktiga. Eftersom det inte finns några utarbet- 

ade spridda standarder har man löst problemet på olika sätt utan kontakt mellan sam- 

lingarna. För journalister som ganska exakt vet vad de vill ha för en bild, eftersom den 

måste rätta sig efter texten, är det bekvämt att kunna kombinera till exempel objekt, 

handling, plats och stämning vid en och samma sökning. Forskare inom olika vetens- 

kaper kan vara betjänta av att centrala detaljer i bilder är indexerade. Det är inte ovanligt 

att de till exempel vill veta hur något har skildrats i konsten genom olika tider. En sadan 

indexering kräver en manuell bedömning av var bild for sig. 

Kritik har riktats mot system där man indexerar bilder med hjälp av termer som ska 

uttrycka deras innehåll. Man har sagt att bilders budskap är en personlig upplevelse och 

kan därför inte indexeras. Bilder måste ses eftersom, de talar för sig själva. Darför går 

en stor del av dagens forskning till att försöka göra automatiska indexeringssystem, det 

vill saga system där man söker genom att skissa hur man vill att bilden ska se ut och 



finna liknande (Cawkell1994). Det kan dock uppstå problem i fråga hur man ritar ett 

abstrakt budskap. Inte heller har alla klart för sig hur det man söker ser ut, eller har 

förmåga att kunna rita det. Det tycker vi är skäl nog till att en manuell bedömning av 

bilderna, där lämpliga termer tillsatts av en indexerare, trots allt är nödvändig. Det for 

ändrar dock inte att bildens sammanhang och budskap lätt försvinner, när man bara 

plockar ut lösryckta ord. Förtjänsten med en kombination av en verbal beskrivning och 

en visuell är att det första behövs som en första ingång till bilden. För att sedan avgöra 

om den var relevant måste den givetvis ses. Genom att även kunna se angränsande 

bilder med till exempel liknande innebörd kan man själv få inspiration eller vidare- 

utvecklande tankar, som kanske förändrar vad man vill ha. 

Vi har använt oss av Shatfords förslag, for att möjliggöra en omfattande granskning av 

bilden utifrån flera aspekter på innehållet. För det har hon använt sig av Ranganathans 

system av fasetter som ställer frågorna vem, vad, när och hur. Hon har kombinerat det 

med Panofskys modell, for att samtidigt kunna benämna det man ser i bilden med både 

generella och exakta tenner, på en valfri nivå av analys och uttolkning av budskapet. 

För att få indexerarens och sökarens språk att överenssthma, vill vi ha de generella 

termerna bundna i en tesaurus. Vi skulle särskilt önska att någon gjorde en 

sinnesvokabulär över termer som uttrycker känslor och stämningar liksom abstrakta 

begrepp, for att aven kunna indexera idébilder. Mer subjektiva, värdeladdade och 

specifika termer, hämtade fi-ån fack-områden skulle vi vilja kunna uttrycka i fiitext, om 

det anses lämpligt och nödvändigt for samlingens slag. Med detta hoppas vi på en rik 

beskrivning av bilden, för att den ska kunna finnas av den som söker utan att veta dess 

identitet. 

Förhoppningsvis skulle erhållandet av information i form av bilder kunna höra till bib- 

liotekets framtida tjänster. Man skulle kunna göra bilder ur böcker mer tillgängliga 

genom att inldexera de viktigaste och göra dem sökbara i en egen katalog. 
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Bilden pa s. 25 är hämtad fiån Perrauit, Charles, Gåsmors sagor, teckningar av Gustave 
Doré (1 873), Avesta, 1979, s. 5 1. 

Fotnoter 
l ~ i l l  exempel anordnade Kulturrådet en konferens som avslutning på bildfestivalen 
1978 för att starta en debatt om bildens betydelse i samhället, vilket man tyckte 
saknades. Vi har last den bok som gavs ut i samband med denna ( Bilden i tiden 1978 ). 

Under vägens gång har vi förstått att det som bäst skulle behövas är 
användarundersökningar for att få kännedom om hur system och användare kan 
mötas.Ornager har granskat journalisters sökvanor på ett pressarkiv i Danmark. Ensers 
undersökning är utförd på Hulton Deutsch Collection, en av världens största samlingar 
över generella bilder, dvs att man inte medvetet har samlat bilder med gemensamma 
komponenter. Därför riktar sig inte heller samlingen till en begränsad målgrupp utan ska 
vara öppen for alla. 

Inom biblioteksvärlden anser många att S.R Ranganathan är en föregångare vad 
beträffar ordning i samlingarna. Denne legendariske man strävade efter att utveckla ett 
klassifikationssystem där man genom att kombinera olika klasser kunde nå en sa precis 
och innehållsrik beskrivning som möjligt av ett dokument. 

Det här är inte en pipa" ( Nordström 1984, s. ). Citatet sytar till att framhäva att 
motivet är en avbildning. 

Gert Z. Nordström. f. 193 1, är konstnär, bildlärare, bildteoretiker och sedan 1990 
professor i bildpedagogik vid konstfackskolan i Stockholm. Han har sedan 70-talet varit 
med om att utveckla en kritisk bildanalytisk metodik med samhällsanknytning och 
bidragit till teoribildningen i Sverige kring hur vi uppfattar och tolkar bildspråk 
( Nationalencyklopedien, band 14, s. 237.) 
6 Kritik avden här typen av spekulationer har framförts av bland annat Frohman. 



Appendix 1 

Exempel p& katalogpost ur ämneskartoteket, Bildarkiven vid statens konstmuseer: 
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Appendix 2 

Exempel fran Stockholms stadsbiblioteks ämneskatalog: 

3 .  

Justitia: framställning i konsten ( p i . )  

I b  Ellenius, A., Den atlantiska analtomin. 
1984, s.27 (Justitia som dygdernas 
drottning), s . 3 5  (Titelplanscheni till 
Swerikes Landz Lagh. 1638) 

Oec Rättshistoriska studier vol. 9. 1984 (Iimago 
Iustitiae : till rättvisans ikonografi under 
stormaktstiden. s. 175-213. Rikt ill. 

L b 

J u s t i t i a :  framstallning i konsten (p l . )~  t 
Idb Aumonier, Decorative euulpture, .s -97 (stahr- . 

Nielsen, O., ~ u s t i t i a . )  
Ibs  Schwind, M.v.  l las sik er der  ~ u n s t ) ,  p1 .l71 
p /&.Y Gluck, Die Kunst der  Renaissance, s.414.  löt- 

ner,  P.) 
Ibs  Nielsen, K., s.58 (p lake t t )  

Bildsaml ingen 
Idh Geiler ,  H., Ser.11 pl .1   attvi visans brunn) 
Idh Kung, E. Ser.1, pl .1 (~Zi t tv isan)  
Idf Grauel, H. Ser.1, pl.1  attvi visans brunn) 
I e i  Rafael. Ser.11. p1.16 ( .Justi t ia)  

* 

h I 

Jus t i t i a :  f r a m  t a l l n i n g  i kons ten (~1 .  ) 2. 

Ih Christensen The index of American design. 1959, r 
s.193 (Träskulptur med våg och bindel) 

I b  Michel, A. Histoire.. .  Reg. 
Ncrz Lundborg, M., Heliga Trefaldighetskyrkan i K r i s t i  

anstad, s .47 (staty med vag me- utan ögonbi- 
I b s  Giotto, ~ ' o p e r ~  completa d i  ~ i o t t o .  1970. pl.19 a 

~ u s t i z i a ~  
t ca(^) Fran bergslag och bondebygd. 1956, 8.184 
Ba-c Media. och 

- 



Appendix 3, s. l(?, 

Exempel från Aftonbladets bildarkiv : 

Ifylls vid indexeringen : 

Format [ Färg (RGB) r l 
Bildtext 

AFTONBLADETS ROCKBJORNSG AL A : "NORDMAN-, HAKAN HEMLIN, 
SZNG ARE SVERIGE, MATS WESTER, MUSIKER SVERIGE, HALVFIGUR (7 Betalas 

MED PY BACKMAN, SANG ARE LATSKRIV ARE SVERIGE. I) PRISER twtorepro 

, S k o r d ,  o Personer 

I 
PR ISER 

Bredd 476 mm Maxbredd 71 4 mm 
Htijd 320 mm Maxh.jd 480 mm [-) [-] [F] 

store12 01 995 Terastore AB 
i 

Sökning : 



Appendix 4, s. 2(3) 

Spädbarn 
Spädbarn. allmänt 
Spä&h&6d 
Spiidbarn och mor 
sedbarn och h r  
Motorisk utvcclding 
~ o c b f ö d a  
W< 
si-ngar 
Närbilder odi d d j u  
Stämningsbilda 
Idébilder 

Barn och mor 
Barn och far 
Barn tillsammans 
Kompisar 
Barn och ungdom 
Barn ocfi nuna 

Lekredskap 
Vatten-och kladdlek 

B d J c  
Rdlek 
Vintalck 
E%paimmt 
Bus 
Springa och hoppa 
Klättra och klänga 
Brottas 
Cykiar och kärror 
Bollek 
Sandlek 
Uppleva och upptach 
Mlh,  rita och skapa 
Aventyrslek 
Barnochwt3 
Barn och dlt idu 
Bun och hygien 
Barnochdhkap~& 
Barnochlinanu 
B u n o d i d  
Barnochkonn 
Bini. tatu odi dans 
Barnochidroa 

s t ras  
G~CU~~V 
'Livet p3 hndet" 
Kroppsspdk 
~nniskdcroppen, allmänt 
Människokropp, detaljer 
Sömn och vila 
Födilskelse och &d& 
Humanism och didaritet 
Livskvalitet 
hdrande 
Livca slutskede, döden 
1950-d och äldre 
1960-tal 
1970-tal 
Närbilder och detaljer 
Stämningsbilder 
Idtbiidu 
Rdiga biider, människan 

ur "Arkivguide. Bildhuset". Systematisk del (exempel) 



Appendix 4, s. 3(3j 

Abrahamsen, P a  Morcm 
Abu Dbbi  
kcaoya och smycken 
Mdis M c b a  
M d p h  Per 
Mopam 
NliScha och nomvlor 
Mfsnmh - 
~ t r 5 d o c b b u d r u  
Afrih, ovrigr &ggdjur 
Afrika. ovngi hovdjur 
Aggnrsivica och ilska, barn 
Aggrasivita ocb ilska, ungdomu 
u vi ca och ilska, äldre 
Akupunktur, napnpati, homeopati, mm 

Alimogarkitckmr 
Alpin d k n i n g  
Altaxutiviord b d  
Ambassader och bakickaingar 
A m b h 4  räddaiagnjäast 
Amaikansk b b d  
Amning och föda 

Antarktis och Arkt3 
Antarktis och Arkris, däggdjar 
Antiken 
h- 
m.Afrilu. 
*I Asim 
Aposdar och hcigm 
Iboni< 
Arbcte i skogen 

Mdncnrindusui 
Aldrcocfircr 
Udrraiagi<chllk 
I l ldrc iubdivu  
Aidrc indraaimujkr 
Aldrc mánniskor, idibilba 
Aidrc människor, Mrbilda och dculja 
M r e  ndnniskor. stämningrbilder 
Udic par 
Udrc teknik 
Uvv-och insj&ke 
Anda 
Avenrymbad 
hwntyrrlck, barn och lek 

&r. Norden 
&r, 6vriga världen 
Odehus 
Oken. stäpp och savann 
O1 och sprit 
Oland 
Omhcqiingd- 
-et, ~~ 
Omber, Ildre 
Omhet - nygghct, barn 
Opp= landskap hat 
Oppna landskap rommar 
Oppm irndskap viner 
Oppni landskap vir 
O n a g e d  
chur ike  
bvecfiód 
OvavJtt 

ur "Arkivguide. Bildhuset". Index (alfabetisk del) (exempel) 
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