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Abstract:  This thesis presents a comparative study of image registration at two picture 

collection libraries. The two registration systems are analyzed as to the 
theoretical principles behind them and their practical application, and related to 
theoretical tools for subject analysis and bibliographic standards.  
 While a growing number of picture collections now digitize their material, 
generally accepted standards and methods for the registration of digital images 
are still lacking. Many different systems coexist, often developed in-house in 
response to ad hoc needs and based on traditional registration tools created for 
textual documents, resulting in internationally incompatible mixed-format 
systems.  
 The two picture collections examined here, however, have opted for similar, 
standardized tools for registration and subject analysis, and while there are 
differences in their application and focus, they have both considered issues of 
cross-system compatibility.  
 The objective of this study is to benefit other ALM-related picture 
collections currently in the process of digitizing their visual materials and 
establishing standards for their handling.  
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1 Inledning 
Denna uppsats undersöker teori och praktik inom nutida bildregistrering genom en 
studie av två institutionella bildsamlingar: Mid-Manhattan Picture Collection (på New 
York Public Library) och Kungliga biblioteket. Uppsatsen är ett inlägg i diskussionen 
gällande principer för registrering, ämnesanalys och standardisering av 
dokumentsamlingar bestående av visuellt material, företrädesvis på ABM- institutioner.  
 
Bildsamlingar betraktades tills ganska nyligen som visserligen värdefulla, men ändå 
svåranvända tillgångar. Genom digitaliseringsinitiativ på institutioner och i 
kommersiella sammanhang har dock samlingarnas funktion och status omvandlats; från 
att tidigare ha varit unika och stationära resurser, till att nu istället vara mer 
lättillgängliga, särskilt då samlingarna går att nå via Internet1. De nya tekniska 
möjligheterna har resulterat i att en ökande mängd arkiv, bibliotek och museer (ABM) 
nu väljer att digitalisera sina bildsamlingar, både för att skydda och bevara 
originalobjekten som kan vara värdefulla och ömtåliga, och för att tillgängliggöra dem 
för en bredare allmänhet. Nya och mer användarvänliga tekniska lösningar gör 
dessutom digitalisering till en allt mer tänkbar möjlighet för många och skilda typer av 
bildsamlingar. Men denna omvandling innefattar långt fler svårigheter än de som kan 
härledas till digitaliseringsprocessens olika tekniska aspekter, och problematiken kring 
att skapa effektiva ingångar och standarder för åtkomst av visuellt material är bland de 
större2. Därför har de särskilda utmaningarna inom området bildregistrering, det vill 
säga indexering, klassificering, ämnesanalys och katalogisering av bilder, samt sökandet 
efter funktionella standarder och metoder, kommit att bli högaktuella.  
 
Visuella bilder har haft en central roll som kommunikativt verktyg genom hela den 
mänskliga historien3. Mängden bilder i omlopp ökar stadigt i vår tid, och idag används 
bilder inom allt fler verksamhetsområden; av polis, i mode- och reklambranschen, 
meteorologi, medicin, för att inte tala om den enorma mängden privata, såväl som 
offentliga, bilder som publiceras och cirkulerar på webben. Men generellt tillämpade 
metoder och standarder för hantering av denna växande mängd bilder saknas ännu i 
stort, även inom den standardiseringsivriga bibliotekssfären – målinriktad och kreativ 
forskning till trots. Detta kan delvis förklaras med att särskilda svårigheter uppstår vid 
ämnesbestämmelse av bilder, som inte kan lösas med de traditionella metoder som 
utvecklats för textbaserade dokument.  
 
Biblioteken har traditionellt hanterat främst böcker, och metoder och teorier för böckers 
registrering är grundligt utformade och väletablerade. Men hur ska registrering av bilder 
hanteras, hur ska deras ämne uttolkas, på vilken grund, till vilken grad, och i vilken 
ordning? Ska varje person, färg, händelse, aktivitet eller del indexeras? Isåfall, när ska 
man börja och sluta? För vem, vilka är samlingens användare och vad är deras behov 
och kunskaper? Detta är frågor som ligger till grund för problematiken och som har 
försvårat utformandet av fungerande gemensamma standarder. Att standardisering är 
önskvärt framgår bland annat av IFLA:s (International Federation of Library 

                                                 
1 Rasmussen, E.M. 1997. Indexing Images. Annual Review of Information Science and Technology 
(ARIST) , s. 169.  
2 Arms, C.R. 1999. Getting the Picture: Observations from the Library of Congress on Providing Online 
Access to Pictorial Images. Library Trends, 407. 
3 Enser, P.G.B. 1995. Progress in Documentation: Pictorial Information Retrieval. Journal of 
Documentation , s. 126. 
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Associations and Institutions) rapport 2003, som syftade till att inventera och 
sammanställa nu tillämpad metadatapraktik för digitalt material4. Det finns behov av ett 
gemensamt och enhetligt synsätt vid registrering av bilder på institutionerna, för att 
dessa ska kunna samverka5. Behovet av tillgång till, och möjligheterna att dela 
information, ligger till grund för mycket aktuell forskning kring kompatibla standarder6. 
Forskning pågår således, och operationella system finns i bruk och är under utveckling, 
och det är detta som har undersökts i denna studie.  
 
Kortfattat är det som diskuteras här praktiska och teoretiska ställningstaganden gällande 
ämnesanalys, och de olika registreringsmomenten hos två exemplifierande 
bildsamlingar, mot bakgrund av forskning inom området. Från en praktisk utgångspunkt 
berörs strävan efter samstämmighet, och från teoretisk grund undersöks bilders natur 
och hur dessa på för ändamålet bästa sätt kan avläsas för registrering. En förhoppning är 
att uppsatsen ska vara användbar som referens för bildsamlingar som står inför liknande 
val som de som beskrivs här, i samband med planerade och pågående 
digitaliseringarbeten.  
 

1.1 Bakgrund 

Mitt val av ämnesinriktning i denna studie har sin bakgrund i en tidigare uppsats som 
jag och Taissia Goriounova skrev under vårterminen 2004; Indexering och återvinning 
av bilder. Syftet då var att framställa en bred översikt av forskningsfältet bildindexering 
och -återvinning, som kunde utgöra en kunskapsgrund för fortsatta studier. Vårt intresse 
för organisation och registrering av just bilder kan förklaras med Goriounovas tid igare 
konstvetenskapliga studier, och mina egna erfarenheter som praktiserande bildkonstnär 
(i New York, vilket också delvis förklarar valet av studieobjekt i denna uppsats). Vi 
kom alltså båda från tolkande och bildläsande traditioner och vinklade nu vårt intresse 
mot bilder inom ramarna för ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang. 
I denna tidigare studie berördes även kommersiell verksamhet.  
 
Sedan denna första introduktion och uppsats i ämnesområdet har mitt intresse för 
bildindexering bestått och vidareutvecklas också här. Men till skillnad från den tidigare 
breda och grundläggande studien har jag i föreliggande uppsats valt att belysa ämnet ur 
ett smalare institutionellt perspektiv. Det innebär att vissa mindre traditionella 
inriktningar och tillvägagångssätt inom detta breda forskningsfält endast kommer att 
beröras ytligt, för att skapa en helhetsbild. Samtidigt är ansatsen bredare och fokuserar 
denna gången inte enbart på aktiviteterna indexering och återvinning, utan också på de 
relaterade registreringsmomenten klassificering och katalogisering. Huvudfokus ligger 
dock också i denna uppsats på problematiken kring indexering.  
 

                                                 
4 Guidance on the Structure, Content, and Application of Metadata Records for Digital Resources and 
Collections: Report of the IFLA Cataloguing Section Working Group on the Use of Metadata Schemas. 
Draft - for worldwide review 27 October, 2003 2003.  
5 Gram, M. & Kjellman, U. 2000. Plattform för bilddatabaser (Rapport 27), s. 23. 
6 Graham, M.E. 2001. The Cataloguing and Indexing of Images: Time for a New Paradigm? Art Libraries 
Journal , s. 23. 
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1.2 Problembeskrivning 

Syftet med registrering av bibliotekens bestånd är att möjliggöra åtkomst av dess 
lagrade dokument. En gammal men fortfarande giltig och tillämpad definition av de 
krav på vilka ett väl fungerande informationsåtervinningssystem bör baseras, är den som 
formulerades av Charles Amis Cutter i hans bok Rules for a Dictionary Catalog, 19047. 
Som författare av denna biblioteksteoretiska bok var han den förste att redovisa formella 
mål för en bibliotekskatalog. Enligt hans ursprungliga definition ska det vara möjligt att 
återvinna ett dokument i en samling genom ett flertal ingångar – åtkomst ska vara 
möjlig om man känner till dokumentets upphov, titel och/eller ämne. I vår tid kan 
strävan efter att uppfylla dessa krav breddas ytterligare – sökningen bör inte begränsas 
till enstaka eller enskilda samlingar, utan det bör gå att finna det sökta dokumentet 
oberoende av var och i vilken samling det fysiskt finns lagrat. Den nya datatekniken gör 
att detta är uppnåeliga mål, förutsatt att det finns en generell överensstämmelse och 
internationellt accepterade standarder mellan olika system. Detta är också i linje med 
IFLA:s målsättning att uppnå universell bibliografisk kontroll (Universal Bibliographic 
Control, UBC), vilket är ett långsiktigt program vars syfte är att främja utvecklingen av 
globalt fungerande system för samverkan och utbyte av bibliografisk information8.  
 
Att bilder är mångtydiga, och deras ämnen och betydelser svårfångade, är vedertagna 
fakta bland bildforskare9. Betydelse och mening är subjektiva upplevelser och det finns 
idag långt färre etablerade verktyg för registrering och ämnesbestämmelse av bilder än 
det gör för de flesta former av textbaserade dokument (med vissa undantag, för till 
exempel skönlitterära dokument finns liknande problem). För att ändå göra samlingar av 
bildmaterial tillgängliga, och i brist på direkt överförbara och tillämpbara standarder, är 
en mängd olika system och metoder i bruk, vilka ofta saknar överensstämmelse 
sinsemellan. Det finns sådana som är helt eller delvis baserade på befintliga standarder, 
men i första hand är de system som institutioner och andra typer av bildsamlingar själva 
utarbetat och anpassat efter sina egna interna behov10.  
 
Problematiken kring bildregistrering är inte ny, men har fått en nystart och har förnyad 
aktualitet i och med den snabba tekniska utvecklingen och Internets ökande 
tillgänglighet. De rent tekniska aspekterna, som förvaring, bevarande och filhantering 
av elektroniska dokument, har utforskats grundligt och utgör knappast längre några 
problem eller något underlag för diskussion, men forskning kring bildindexering och 
återvinning är ännu på ett tidigt stadium11. Det var heller inte förrän 1996 som forskning 
och publicerade artiklar gällande processerna kring ämnet bildregistrering började öka 
påtagligt, detta vid just den tid då webben började bli viktig ur samhällssynpunkt och 
som plattform för multimedia12. Forskning är pågående och intresset är stort och brett, 
men forskningsresultaten tycks ändå inte nå ända fram, eller är ännu inte tillämpliga på 

                                                 
7 Enligt Harvey, R. 1999. Organising Knowledge in Australia: Principles and Practice in Libraries and 
Information Centres, s. 10. 
8 The Final Recommendations of the International Conference on National Bibliographic Services 1998. 
9 Gram & Kjellman 2000, s. 30. 
10 Graham, M.E. 1999. The Description and Indexing of Images: Report of a Survey of ARLIS Members, 
1998/99.  
11 Örnager, S. 1997. Image Retrieval: Theoretical Analysis and Empirical User Studies on Accessing 
Information in Images. Proceedings of the ASIS Annual Meeting, s. 202. 
12 Chu, H. 2001. Research in Image Indexing and Retrieval as Reflected in the Literature. Journal of the 
American Society for Information Science and Technology (JASIST) , s. 1017. 
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den sorts institutioner som diskuteras här. Detta är märkbart bland annat genom den 
höga graden av internt utvecklade system13.  
 
Under arbetet med min och Goriounovas tidigare studie tyckte vi att det framstod som 
att en klyfta uppstått mellan teori och praktik inom nutida forskning – som om det som 
beforskas främst gäller teoretiska aspekter inom forskningsområdets olika inriktningar, 
snarare än praktisk tillämpning och behov på institutioner eller i kommersiella 
sammanhang. Det har till exempel utförts ett flertal översikter över aktuell forskning14, 
men en begränsning i dessa är att de reflekterar teoretiska forskningsresultat snarare än 
aktuell praktik och utvecklingsarbete15. Vidare tycks den teoretiska forskningen kring 
metadata och återvinning ha begränsad effekt på det praktiska förfarandet, och vice 
versa16. Bland de problem som ligger till grund för föreliggande uppsats, är att det 
framstår som om registreringens grundläggande syfte att tillgängliggöra begränsas då så 
många och skilda system är i omlopp, och vilka saknar överensstämmelse sinsemellan. 
Kanske skulle bättre praktiska lösningar kunna skapas om det skedde ett möte mellan 
den teoretiska forskningen och det behovsbaserade strävandet efter att finna konsistenta 
och generellt användbara metoder. Men utvecklingen tycks istället fortgå i form av 
närmast parallella inriktningar och med låg grad av gemensamma brytpunkter.  
 
Av dessa skäl blev jag intresserad av att praktiskt undersöka en operationell digital 
bildsamling i institutionell miljö, ställd i relation till nutida forskning, teori och strävan 
efter standardisering, och med fokus på deskriptiva och ämnesanalytiska aspekter. 
Genom att studera praktiken i relation till teorin hoppades jag kunna ge ett 
tillämplighetsperspektiv.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Den huvudsakliga uppgiften i denna uppsats har varit att undersöka en exemplifierande 
och operationell digital bildsamling på ett bibliotek, jämsides med en planerad dito, och 
genom dessa två samlingar diskutera relationen mellan teori och praktik inom nutida 
institutionell bildregistrering. Detta har gjorts genom att sätta de mest tongivande 
teoretiska och teorigenererande ståndpunkterna i relation till teori och praktik på dessa 
två bibliotek. Tyngdpunkten ligger på ämnesanalytiska aspekter, men utan att försumma 
de formella momenten i registreringprocessen. Syftet har varit att ge kunskap i hur 
aktuell problematik inom bildregistrering har lösts eller kan lösas, och att finna reda i 
teori, praktik och tillämpning genom att studera ett urval digitala och institutionella 
bildsamlingar.  
 
Jämförelsen i denna studie har gjorts mellan praktik och teori, och detta dessutom på ett 
internationellt plan – mellan svensk och nordamerikansk bibliotekskultur. 
Folkbiblioteken, med deras grundläggande tillgängliggörande politik och folkbildande 
mål, har en längre och mer forskningsorienterad tradition i USA än i Sverige, där det 
tagit längre tid för dessa institutioner att uppnå senare tids mer centrala samhälleliga 

                                                 
13 Graham 1999. 
14 Se till exempel Enser 1995; Rasmussen 1997.  
15 Graham 1999. 
16 Trant, J. 2004. Image Retrieval Benchmark Database Service: A Needs Assessment and Preliminary 
Development Plan. 
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position17. Trots att denna uppsats inte vidare har fördjupats på det bibliotekspolitiska 
planet, kan det fungera belysande att vara medveten om att denna och andra historiska 
och kulturpolitiska skillnader ändå finns.  
 
Uppsatsens ansats är deskriptiv och komparativ, med en förhoppning om att 
undersökningens kritiskt jämförande metod och redovisande karaktär ska kunna bidra 
något till beslutsfattande och diskussioner i samband med digitaliseringprocesser och 
relaterade ställningstaganden på ABM-institutioner. Sammanfattningsvis är de 
grundläggande frågorna som varit till stöd för uppsatsens utformning de följande:  
 

• På vilket sätt har frågor kring bildregistrering, ämnesanalys och standardisering 
lösts eller diskuterats på ett urval exemplifierande bildsamlingar?   

• Hur förhåller sig samlingarnas praktiska tillämpning till de här beskrivna 
teoretiska principerna?  

 

1.4 Avgränsningar 

Biblioteksanknuten forskning har tenderat att lägga störst vikt vid det textuella och har 
främst fokuserat på forskning kring textmässiga representationer, eller surrogat, av 
bilder. Det är också på detta sätt som bildregistrering oftast utförs idag. I uppsatsens 
huvudsyfte ingår att undersöka bildregistrering ur ett institutionellt perspektiv och med 
användning av traditionella metoder och därför kommer till exempel automatisk 
indexering av bilder, i många sammanhang benämnd ”Content-Based Image Retrieval”, 
inte att närmare diskuteras här, annat än översiktligt och i referensskapande syfte.  
 
ABM-institutioner, Arkiv, Bibliotek, Museer, är den sorts institutioner som denna studie 
undersöker och är inriktad mot. Trots att tillvägagångssätten på kommersiella 
bildsamlingar och bildbanker är mycket intressanta och det finns goda skäl för ett 
kunskapsutbyte, kommer dessa inte att närmare diskuteras här18. Dessa organisationer 
har andra typer av målgrupper med andra krav och behov, och de använder sig av sina 
egna metoder och system, vilket gör att de svårligen kan jämföras med den praktik och 
teori som diskuteras här.  
 

1.5 Definitioner och begrepp 

Vad som är en bild kan diskuteras ur olika vinklar och perspektiv. I konsten kan till 
exempel en bild vara det sammanhang som ögat just uppfattar, även om det inte bevaras 
i någon form av beständigt minne. En något smalare definition inbegriper skulptur och 
tredimensionella objekt i bildbegreppet. Här har begreppet dock en snävare och mer 
traditionell betydelse, och följer KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) 
definition: Tvådimensionell presentation tillgänglig för blotta ögat, vanligen på 
ogenomskinligt grundlag19. De är plana och orörliga visuella sammansättningar. 

                                                 
17 Torstensson, M. 1991. Folkbibliotekarieyrket: Framväxt, utbildning, forskning. Nordisk tidskrift för 
bok - och biblioteksväsen. 
18 Exempel på kommersiella bildsamlingar är, bland många andra, Getty Images 
(http://creative.gettyimages.com/), Corbis (http://pro.corbis.com/), Index Stock Imagery 
(http://www.indexstock.com/) och Pressens bild (http://www.prb.se/). 
19 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) 1990, s. 506. 
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Begreppet åsyftar här oftast dokument i elektroniskt format, och som sådana är de oftast 
avbildningar/reproduktioner av fysiska original eller reproduktioner. Här inbegriper 
begreppet bild även smalare definitioner, som till exempel fotografi, plansch, vykort, 
och original.  
 
Begreppet bildinnehåll avser här inte endast bildernas beståndsdelar, färger och 
formella objekt, utan även deras betydelser och mening.  
 
Begreppet dokument används i sin vidaste form här. De är ett fysiskt medium som 
innehåller information. Denna definition innefattar böcker, broschyrer, kartor, bilder 
och så vidare.20  
 
Formatering innebär själva tillverkningen, eller utformningen, av den bibliografiska 
katalogposten, då den utförs på ett sådant sätt att den är samstämmig och fungerar i en 
databas i relation till andra katalogposter. Processen innebär att man delar en 
katalogpost i olika fält och delfält, så att sortering av uppgifterna kan göras och så att 
vissa delar av posterna blir sökbara. Detta innebär även att man kan producera listor, 
kort eller onlinekataloger21.  
 
Indexering kan här definieras som uppgiften att skapa en textmässig representation av 
ett dokument. Ändamålet är att genom analys av det lingvistiska datamaterialet 
möjliggöra återvinning av lagrade dokument 22. Den snävaste definitionen innefattar 
tilldelandet av ämnesord till ett dokument, vilka beskriver dess innehåll och mening. 
Ämnesorden lagras i någon form av register, ett index, som görs sökbart. Ämnesorden 
kan hämtas från själva dokumentet (naturligt språk), från en kontrollerad vokabulär, 
som till exempel ett klassifikationssystem eller en tesaurus (kontrollerat språk), eller 
tilldelas fria ämnesord, obundna från både dokument och vokabulär (fritt språk). Det är 
vanligt, särskilt inom bildregistreringsområdet, att termen indexering även används med 
vidare innebörd, då också innefattande katalogisering och klassificering. Det är dock 
den snävaste innebörden av begreppet som åsyftas här, och tillämpningen av 
kontrollerade språk för indexeringssyfte.  
 
Katalogisering innebär upprättandet av bibliografiska poster i en katalog. Denna 
process kan delas upp i två delar; dels den bibliografiska katalogiseringen och 
utformandet av en surrogatpost, i vilken varje dokument beskrivs så att det klart och 
otvetydigt kan särskiljas från ett annat, samt den så kallade ämneskatalogiseringen, som 
här snarare faller under begreppet indexering. Det är den förstnämnda definitionen som 
åsyftas här. 
 
Klassificering är processen att dela upp en samling dokument i hierarkiska eller 
syntetiska klasser, och utgörs av att man betecknar innehållet i ett dokument med 
användning av någon form av kod. Denna kod märker dokumentet och används vid 
ämnessökningar, samt anger fysisk placering av ett dokument i en samling. Koderna 
bildar klassifikationssystem, som manifesteras i tabeller och scheman, till vilka också 
hör någon form av register eller index. Syftet är delvis detsamma som vid indexering, 
men istället för ämnestermer i klartext används koder. I denna uppsats diskuteras även 

                                                 
20 Benito, M. 2001. Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering, s. 293. 
21 Ibid., s. 51. 
22 Örnager 1997, s. 203. 
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fasetterad klassifikation, vilken identifierar ett dokuments ämnen i delkomponenter, 
som sedan passas ihop enligt en bestämd citeringsordning, och vilka tillsammans bildar 
en klassifikationskod.  
 
Registrering används här som ett samlingsbegrepp vilket innefattar momenten 
indexering, klassificering, katalogisering och formatering. Inom forskningsområdet 
används ofta begreppet bildindexering eller bildkatalogisering för att beskriva samtliga 
dessa moment. Dessa är dock egentligen skilda aktiviteter, och här har jag därför valt att 
tydliggöra skillnaderna genom att diskutera dem som relaterade, men likväl klart 
separata aktiviteter. Aktiviteterna är delvis överlappande och kan därför knappast 
diskuteras helt fristående från varandra. Deras syften och metoder skiljer sig dock vilket 
gör en uppdelning meningsfull.  
 
Vokabulärer i olika former används vid indexering och klassifikation. Alla i 
sammanhanget tänkbara ord kan vara indexeringstermer i en fri vokabulär. I en 
kontrollerad vokabulär tillåts endast användning av godkända termer. Exempel på 
vokabulärer är klassifikationssystem, tesaurusar och ämnesordslistor. Ämnesordslistor 
kan vara prekoordinerade – dess termer sammansatts då vid indexeringstillfället, eller 
postkoordinerade – termerna sätts samman vid söktillfället. Vid användning av naturligt 
språk hämtas termerna från dokumentets egna ord i titel, text eller referat23.  
 
Ämnesanalys, och i detta sammanhang även bildanalys, diskuteras här i 
indexeringsteoretiskt syfte. Ämnesanalysens kärna utgörs av att bedöma vad ett 
dokument är om, dess ämne och ’aboutness’, samt att översätta denna analys, eller 
tolkning, till någon form av kontrollerad vokabulär. Inom detta studium beaktas både 
implicit och explicit dokumentinformation, för att kunna skapa en så god återgivning 
eller representation av dokumentet som möjligt.  
 
Generellt skrivs förkortningar ut i klarttext endast vid första användningstillfället, i 
varje kapitel, och därefter används förkortningarna. För att förenkla läsningen finns på 
slutet en lista med förklaringar av förkortningar och akronymer, i bilaga 1. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består huvudsakligen av tre inbördes beroende komponenter: teoriöversikt, 
deskriptiva delar, samt komparativ analys.  
 
En översikt av för denna studie relevant tidigare forskning presenteras i början av 
uppsatsen, vilken ramar in den kommande praktiska och teoretiska problematiken. 
Därefter läggs ett antal teori- och teorigenererande modeller för ämnes- och bildanalys 
fram, vilka i en sammanställning utmynnar i ett analysverktyg för användning i ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang. Fortsättningsvis följer en 
beskrivande undersökning av ett operationellt system på en digital bildsamling. Denna 
ställs sedan i relation till, och jämförs med, ett ännu ej praktiskt tillämpat system. 
Samlingarna och deras system har både likheter och olikheter gällande såväl bestånd, 
tradition och uppdrag. De är båda bibliotek, men det ena är främst ett folkbibliotek 
medan den andra är ett nationalbibliotek som företrädesvis fungerar som ett 

                                                 
23 Benito 2001, s. 294f. 
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forskningsbibliotek. Vidare är det ena biblioteket nordamerikanskt, och det andra 
svenskt.  
 
De båda bildsamlingarna, som finns lokaliserade på två olika bibliotek och som kommer 
att beskrivas mer utförligt längre fram, är å ena sidan The New York Public Library 
(NYPL), och dess Mid-Manhattan Picture Collection (MMPC), som är en fysisk 
bildsamling på biblioteket vilken är tillgänglig för allmänheten och för utlån. En del av 
samlingen, the Picture Collection (PCO), är numera bara åtkomlig via Internet. Å andra 
sidan undersöks Kungl. biblioteket (KB), utifrån ett utsnitt ur en större rapport som 
behandlar dess pågående och framtida digitaliseringsprojekt. KB:s samling finns 
tillgänglig för allmänheten för användning på biblioteket. Det nämnda rapportutsnittet 
har genom sitt upplägg dessutom tjänstgjort som vägledande mall för den jämförande 
undersökningen av registreringsmomenten och ställningstaganden på den operationella 
digitala bildsamlingen, PCO. I analysdelen slutligen diskuteras och jämförs de båda 
samlingarnas olika registreringsmoment, teoretiska grund och praktiska 
tillvägagångssätt, och ståndpunkterna ställs i relation till varandra.  
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2 Översikt av tidigare forskning 
Det följande kapitlet har inte några anspråk på att vara en fullständig översikt av tidigare 
forskning inom området bildregistrering. Avsikten är istället att placera denna studie i 
ett större sammanhang för att på så sätt skapa en grundplåt för förståelse av nutida 
bildregistrering. Av samma skäl presenteras här också ett mindre urval studier som har 
likheter med den föreliggande, i det hänseendet att de har undersökt aspekter av 
bildregistrering på faktiska bildsamlingar.  
 
Det finns en lång bevarandetradition och registreringsexpertis gällande bilder inom 
arkiv, bibliotek, och museer (ABM). Dessa institutioners bildmaterial har haft 
varierande utformning och bestått av olika material, som till exempel originalverk, 
diabilder, tryck och fotografier. Institutionernas bilder har katalogiserats och indexerats 
för att göra det möjligt att återvinna materialet. Traditionellt har detta registreringsarbete 
företrädesvis skötts med hjälp av konventionella kontrollerade vokabulärer som har 
utvecklas speciellt för hantering av bilder, såsom Art & Architecture Thesaurus (AAT) 
och ICONCLASS klassifikationssystem24. Det är också vanligt att det har gjorts med 
hjälp av internt utvecklade system, som ofta till viss grad varit baserade på de större och 
dominerande systemen25. Den nya tekniken och de möjligheter den skapat har dock 
radikalt förändrat förutsättningarna för bildregistrering. Det finns nu åtminstone tre 
möjliga vägar att gå för att indexera bilder: genom att använda ord (den traditionella 
metoden), genom bildtesaurusar (en bild används som referens/sökfråga, för att söka en 
liknande bild) och genom bildens beståndsdelar (visuella bildelement, som till exempel 
grafiska former, används som ”vokabulär” genom vilka bilder med liknande element 
eftersöks)26. Endast den förstnämnda metoden diskuteras på djupet i denna uppsats. 
 
Den mängd angreppssätt som utvecklats i senare tids forskning kring momentet 
indexering i bildregistreringsarbetet, kan betraktas genom de paradigm inom 
forskningsområdet som urskiljts av biblioteksforskaren Ulrika Kjellman – vilka även är 
jämförbara med forskningsinriktningarna inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
i stort27. Dessa är: Det rationalistiska objektiva paradigmet där ambitionen är att skapa 
heltäckande universella klassifikationssystem för bestämning av bildinnehåll; Det 
tekniskt empiriska paradigmet vars utgångspunkt är utveckling av datatekniken för 
automatisk indexering och återvinning av bildmaterial; Det sociokognitiva 
epistemologiska paradigmet vilket söker bildens betydelse inom den epistemologiska 
och sociala diskurs i vilken den ingår; och Det kognitiva paradigmet , som lägger fokus 
på användaren och dennas informationsupplevelse och informationsbehov. Paradigmen 
har utvecklats ur olika forskningstraditioner, och ur de fyra paradigmen kan två tydligt 
avgränsade inriktningar klart urskiljas.  
 

                                                 
24 Large, A. 1999. Information Seeking in the Online Age: Principles and Practice, s. 104. 
25 Graham 1999. 
26 Cawkell, A.E. 1994. A Guide to Image Processing and Picture Management, s. 115. 
27 Kjellman, U. 2003. Konsten att representera en bild: Om hur LIS-forskningens teorier kring 
kunskapsorganisation och ämnesbestämning påverkat bildindexeringsforskningen. Svensk 
Biblioteksforskning, s. 13ff. 
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2.1 Två avgränsade forskningstraditioner 

Inom forskning kring indexering av bilder kan två tydligt avgränsade inriktningar 
urskiljas. Dessa är ”Content-Based Image Retrieval” (CBIR, den objektbaserade 
inriktningen), vilken kännetecknas av en strävan efter att utarbeta metoder för 
automatisk indexering och återvinning av bilder, grundad på maskinell och databaserad 
analys av bildelement som till exempel färg, ytor och struktur. Denna inriktning kan 
jämföras främst med Kjellmans ovan nämnda tekniskt empiriska paradigm. Dess mål 
kan beskrivas genom jämförelse med textbaserade dokument, som indexeras med 
användning av, eller tolkning av, dess faktiska beståndsdelar: ord. Inom traditionell 
bildindexeringen används på liknande sätt textmässiga medel för att representera bilders 
innehåll och betydelser. Representationen blir därmed av nödvändighet en översättning 
från ett kommunikativt språk till ett annat, från bild till text. Det är detta 
översättningsmoment som man inom CBIR-forskningen avser att utesluta ur processen. 
Den andra tydliga inriktningen, den ovan nämnda traditionella, är ”Concept-Based 
Image Retrieval” (den koncept- och ämnesinnehållsbaserade). Denna är den 
beskrivande inriktningen, och här betraktas textuell beskrivning och textsurrogat av 
bilden som det mest effektiva ur återvinningssynpunkt. Inom denna mångsidiga 
inriktning ryms Kjellmans tre övriga paradigm.  
 
Vid en jämsides jämförelse av forskningen inom dessa två inriktningar blir det tydligt 
att de växt fram ur skilda forskningstraditioner och att det hitintills endast skett ett 
begränsat forskningsutbyte dem emellan, även om det finns tecken på att de nu bättre 
börjar ta vara på varandras expertis 28. Ett sådant tecken är att det finns ansatser att 
utveckla så kallade hybridsystem29. Bland annat har hybridsystem visat sig vara 
effektiva vid en pilotstudie av bildsamlingar för användning inom skolsystemet30. En 
omständighet som försvårar jämförelser är att inriktningarnas processmetoder skiljer sig 
åt på ett sådant sätt att jämförelser knappast låter sig göras – den ena är automatisk och 
den andra manuell31. Vidare, de forskare som är aktiva inom CBIR kommer oftast från 
datavetenskapligt och teknikorienterat håll, medan de inom det konceptbaserade 
forskningsområdet kommer från det humanistiska och/eller biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området32. Dessa skillnader kan höra till orsakerna till att 
tillmötesgående och samarbete försvårats. Traditionsenligt och i linje med det ovan 
beskrivna är det just den senare inriktningen, den konceptbaserade och traditionella, 
som diskussionen i denna uppsats utgår ifrån, utan att i någon högre grad beröra 
utvecklingen och möjligheterna inom den objektbaserade inriktningen. Men för att ändå 
presentera en tydlig bild av forskningsområdet följer likväl en översiktlig beskrivning 
av de båda inriktningarna nedan.  
 

                                                 
28 Chu 2001, s. 1018. 
29 Chen, H. & Rasmussen, E.M. 1999. Intellectual Access to Images. Library Trends, s. 292. 
30 Deniman, D., Sumner, T. & Davis, L. 2003. Merging Metadata and Content-Based Retrieval. Journal 
of Digital Information.  
31 Chu 2001, s. 1018. 
32 Cawkell 1992, s. 180; Chen & Rasmussen, s. 292; Chu 2001, s. 1011.  



 11 

2.1.1 Den objektbaserade metoden – Content-Based Image Retrieval  

Ett av problemen med traditionella indexeringsmetoder är att värderingar och slutsatser 
på olika tolkningsnivåer i hög grad präglas av subjektivitet. Det är bland annat detta och 
relaterade problem som givit upphov till det stora intresset för automatisk indexering 
och återvinning av bilder, vilken är baserad på sådana relativt värdeneutrala attribut som 
färg, textur och form33. Det som tydligast definierar CBIR är att återvinningsprocessen 
till största delen sker automatiskt34. Inom forskningen undersöks om det är möjligt att 
istället för text, eller som komplement till den, låta bildens eget språk, dess elektroniska 
bildelement, utgöra dess metadata och/eller indexeringsspråk. CBIR är relativt nytt som 
forskningsområde, och genom metoden avläses de pixlar som digitala bilder är 
uppbyggda av och ur vilka egenskaper som kan vara behjälpliga för återvinning, som 
färg, textur och form, kan utvinnas35. Inriktningen är, som tidigare beskrivits, främst 
knuten till Kjellmans tekniskt empiriska paradigm.  
 
Ett exempel på ett experimentellt CBIR-system är QBIC, och en demonstration av detta 
nu avslutade IBM-projekt36 finns på webbplatsen för Hermitage Museet i St. Petersburg 
i Ryssland 37. Men de områden där tekniken visat sig som mest effektiv, med dess än så 
länge begränsade kapacitet, är till exempel för samlingar som innehåller enkla grafiska 
bilder som logotyper och fingeravtryck38. Den är därför ännu inte aktuell för diskussion 
i ABM-sammanhang, då dessa bildsamlingar oftast består av långt mer komplext 
material. Metodens förmågor kommer dock säkert att förbättras inom en inte alltför 
avlägsen framtid, men antagligen då i kombination med mer traditionella metoder, 
kanske i form av de ovan nämnda hybridsystemen.  
 

2.1.2 Den traditionella metoden – Concept-Based Information Retrieval  

Det är den konceptbaserade metoden som är den traditionellt tillämpade, och dess 
tillvägagångssätt innefattar indexering av bilder genom att tilldela dem textbaserade 
beskrivningar av deras innehåll, innebörd och/eller mening. De beskrivande termer som 
används hämtas från någon form av kontrollerad vokabulär, från bildtexter, någon 
visuell tesaurus, eller fritextindexeras. Verktygen för ämnesbestämning av bilderna 
genom textuella termer kan ha utformats med syfte att täcka allt från det rent 
beskrivande till det abstrakta och subjektiva 39. Några av dessa verktyg kommer att 
beskrivas och diskuteras i de följande kapitlen.  
 
Denna metod kräver stora resurser, både i ekonomiskt och intellektuellt hänseende40. 
Detta är fortfarande den vanligaste metoden (eller den hittills enda praktiskt funktionella 
för institutionsbruk); att i en databas knyta bilder till någon form av beskrivande 
metadata, eller manuellt tilldelade termer och nyckelord. Än så länge är en digital bild 

                                                 
33 Eakins & Graham 1999. Content-Based Image Retrieval: A Report to the JISC Technology 
Applications Programme .   
34 Ibid. 
35 Chen & Rasmussen 1999, s. 292. 
36 QBIC (TM): IBM’s Query By Image Content. 
37 The State Hermitage Museum 2005, avd. QBIC Colour and Layout Searches 2003.  
38 Chen & Rasmussen 1999, s. 299. 
39 Ibid., s. 296. 
40 Rasmussen 1997, s. 182. 
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som inte är bunden till någon form av textuell metadata svår att återvinna och 
identifiera, och kan därmed komma att gå förlorad och som följd därav bli värdelös41. 
Flera jämsides forskningsansträngningar pågår inom denna inriktning, vilka ryms i 
Kjellmans tre övriga paradigm. Inriktningen i den föreliggande studien kan jämföras 
med Kjellmans rationalistiska objektiva paradigm.  
 

2.2 Tidigare studier 

Här följer översiktliga beskrivningar av ett mindre urval tidigare studier av 
bildsamlingar och deras registreringsförfarande. Urvalet av studier har baserats på deras 
historiska betydelse för nutida digitala bildsamlingar och/eller deras relevans för 
föreliggande uppsats.  
 
Howard Besser hör till de ledande forskarna inom forskning kring bildindexering och 
bildåtervinning. 1990 publicerade Besser en studie gällande bildsamlingen på 
University of California at Berkeley, Visual Access to Visual Images: The UC Berkeley 
Image Database Project42, vars resultat och slutsatser kan anses ligga till grund för 
mycket nutida forskning och många nu operationella digitala bildsamlingar. Besser 
utvecklade för forskningsändamålet en prototyp som möjliggjorde sökning efter bilder 
både genom textuella sökfrågor, med hjälp av boolesk logik, och dessutom i ett andra 
steg genom ’browsing’, eller översikt, av frimärksstora surrogatbilder. Dagens digitala 
bildsamlingar fungerar ofta på detta sätt – åtkomst av bilder kan ske både genom 
sökning med hjälp av text, och genom manuell översikt av många mindre surrogatbilder 
som presenteras jämsides. Bland annat ges båda dessa möjligheter vid sökning på Mid-
Manhattan Picture Collection Online (PCO), ett av de två bibliotek och bildsamlingar 
som studeras i denna uppsats.  
 
Chen och Rasmussen har i en översiktsstudie av tidigare forskning43 beskrivit The 
Hulton Study som genomfördes av Enser och McGregor 1993 på The Hulton Deutsch 
Collection (numera The Hulton Getty Collection Ltd.). Peter Enser, en av studiens 
forskare, hör liksom Besser till de ledande inom forskningsområdet bildindexering och  
-återvinning. Studiens fall, dess undersökta bildsamling, är av det större formatet och 
anlitas främst av press, media och förlagsbranschen, och dess bestånd är bland annat 
porträtt och bilder av aktuella och historiska händelser. Inriktningen i studien var 
fokuserad på användarbehov och hur användare söker efter information. Forskarna fann 
här att användarfrågor kunde delas upp i ett antal kategorier och att det 
klassifikationssystem (Gibbs-Smith) som användes på samlingen inte fungerade helt 
tillfredsställande för syftet44. Studiens resultat ledde till att en ny undersökning företogs, 
denna gång långt större, och den utfördes av Armitage och Enser 1996, Analysis of User 
Need in Image Archives45. I denna studie undersöktes sju brittiska bildsamlingar och 
dessa var alla av ”bibliotekskaraktär” snarare än kommersiella bildsamlingar. Armitage 
och Enser menar i studiens slutsatser att den modell för ämnesbestämning som 
utarbetats av Sara Shatford, vilken kommer att diskuteras närmare längre fram i 
                                                 
41 Besser, H. & Hubbard, S. 2005. Introduction to Imaging: Revised Edition.  
42 Besser, H. 1990. Visual Access to Visual Images: The UC Berkeley Image Database Project. Library 
Trends. 
43 Chen & Rasmussen 1999. 
44 Ibid., s. 294. 
45 Armitage, L. & Enser, P.G.B. 1996. Analysis of User Need in Image Archives. Journal of Information 
Science. 
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teorikapitlet (kapitel 3.1.3), kan fungera väl som stöd för såväl indexerare som 
användare av olika sorters bildsamlingar46.  
 
Caroline Arms på Library of Congress (LC) i Washington D.C. i USA gjorde 1999 en 
studie, Getting the picture: Observations from the Library of Congress on Providing 
Online Access to Pictorial Images47, över LC:s digitaliseringsarbete och 
tillgängliggörande av främst två av LC:s bildsamlingar. Dessa samlingar är nu 
åtkomliga genom American Memory-projektet, inom vilket det finns fler än fem 
miljoner bilder publicerade och åtkomliga, som kartor, noter och så vidare. Dessa bilder 
kommer från både LC och andra institutioner, och de är samlade i projektet baserat på 
att de dokumenterar amerikanskt liv, kultur och verksamhet genom landets historia48.  
 
Arms studie beskriver valda aspekter av praktisk erfarenhet och aktuell praktik i 
samband med digitaliseringen och bildsamlingen, samt relaterade registreringsaspekter. 
Biblioteket har valt MARC-formatet för bildernas katalogisering, för kompabilitet både 
med bibliotekets övriga samlingar och med internationell standard. För ämnesåtkomst 
har LC konsulterat dels sin egen ämnesordslista, Library of Congress Subject Headings 
(LCSH), och till viss grad även LC:s egen tesaurus för grafiskt material, Thesaurus for 
Graphic Materials (TGM). Bilderna registrerades till en början på bildnivå, och till 
vissa delar i ett senare stadium även på mappnivå (registreringsnivåer diskuteras mer 
utförligt längre fram). Arms menar att registrering utförd inte bara på bildnivå utan även 
på mappnivå har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för åtkomst av bilder, både på 
LC och på andra samlingar. Hon konstaterar vidare att kostnaderna för registrering är 
höga, men att deras erfarenhet visar att genom att möjliggöra ’browsing’, registrering på 
mappnivå, och fritextindexering, kan kostnaderna bättre kontrolleras och hållas nere49. 
Erfarenheter, antagna standarder, och övrig utformning av denna digitala bildsamling 
har fungerat vägledande för digitaliseringsgruppen på PCO. 
 
 
  

                                                 
46 Armitage & Enser 1996, s. 294. 
47 Arms, C.R. 1999. Getting the Picture: Observations from the Library of Congress on Providing Online 
Access to Pictorial Images. Library Trends.  
48 Library of Congress (LC), avd. American Memory 2005. 
49 Arms 1999, s. 407. 
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3 Teoretiska referensramar 
När man diskuterar beskrivning av bilder för registreringssyfte är det nödvändigt att 
skilja mellan formell beskrivning (som författare, konstnär, titel, utgivningsdata och så 
vidare) och beskrivning av ämne. Den förstnämnda formen av beskrivning är viktig vid 
sökning efter objekt som användaren redan har kännedom om. Trots att det inte 
egentligen finns någon etablerad standard för utformningen av sådan bildbeskrivning är 
AACR2 och MARC likväl helt dominerande på biblioteks bildsamlingar. Detta framgår 
också längre fram, då dessa, och andra standarder och auktoriteter för formell 
beskrivning beskrivs under respektive rubriker. Den sistnämnda formen av beskrivning, 
beskrivning av bildens ämne och mening, är aktuell när användaren söker efter ett 
koncept, ett tema eller ett ämne50. De följande teoretiska referensramarna gäller denna 
långt mer subjektiva form av beskrivning.  
 
Bilder har förmågan att medvetandegöra, verkliggöra, fixera tid och rum, och vid sidan 
av detta reflekterar de dessutom bildens skapare, som fotografen, illustratören eller 
konstnären, och dennes avsikter. Den information som bilder kan förmedla är till stora 
delar bunden till själva mediet, och den kan inte helt överföras och framföras med andra 
medel. Det är en avsevärd intellektuell utmaning att med hjälp av ord fånga innehåll, 
innebörd och mening i en bild51. Det beror inte bara på att bilder är mångtydiga, och att 
de därmed är mer problematiska att ämnesbestämma med vidhållen konsistens än 
böcker, utan även på att själva tolkningsmomentet innebär en översättning från ett språk 
till ett annat – en överföring från bildspråk till skriftspråk52. Gemensamt för de nu 
tillämpade indexeringsmetoderna, både de traditionella och de automatiska, är att de 
utgör försök att omvandla, eller destillera, en mental upplevelse, så att den blir en mer 
konkret och explicit representation, samt ansträngningar att finna ett effektivt språk och 
metoder för att matcha dessa konkretiserade upplevelser mot bilder i en samling53.  
 
Vid indexering av bilder måste man först besluta vad som ska indexeras. Bilder kan 
tolkas och indexeras på olika nivåer och djup. Tolkningen kan utföras på primitiv nivå 
(vilka färger, vilka former?), på en mer analytisk men likväl generell nivå (vilka objekt, 
vad föreställer bilden?), eller på mer kulturellt beroende, eller konceptuell och tolkande 
nivå (vilken individ, vilken känsla/humör, vilken metafor eller budskap framställs?)54. 
Som ett stöd i arbetet med att utforma en konsekvent metod för bedömning av vad som 
ska avläsas och därmed indexeras i en bild, i vilken ordning, för vilka behov och på 
vilken nivå, har ett antal teorier och modeller för bildtolkning och bildanalys lånats in 
från andra forsknings- och studieområden.  
 
 
 

                                                 
50 Graham 2001, s. 22. 
51 Enser, P.G.B. 2000. Visual Image Retrieval: Seeking the Alliance of Concept-Based and Content-
Based Paradigms. Journal of Information Science (JASIS) , s. 201. 
52 Gram & Kjellman 2000, s. 30. 
53 Heidorn, B. 1999. Image Retrieval as Linguistic and Non-Linguistic Visual Model Matching. Library 
Trends, s. 309. 
54 Chen & Rasmussen 1999, s. 294. 
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3.1 Teoretiska utgångspunkter för bildtolkning och bildanalys 

Den generellt rekommenderade metoden vid ämnesanalys är att 1. Analysera ämnet 
(avgöra dess ’aboutness’), och 2. Översätt analysen till någon form av kontrollerad 
vokabulär55. På detta sätt beskrivet kan metoden tyckas trivial, men innebörden i 
metodens steg kan i förenklade ordalag förtydligas och problematiseras något genom att 
förklara att det första steget endast kräver en objektiv identifikation av ämnet, utan 
någon egentlig värdering. Det andra innefattar val, som kan vara subjektiva, och dessa 
val kräver någon form kriterium, eller system, för att kunna valideras56. Vid bildanalys 
är förfarandet också just sådant, men verbaliseringen av bildens ’aboutness’ innebär 
andra svårigheter än vid ämnesbestämning av text.  
 
Tolkning och förståelse av bilder är i hög grad en fråga om personlig bakgrund, 
kulturell förförståelse, och sociala förväntningar. Bilders innebörder är perceptuellt 
upplevda och en explicit tolkning blir av nödvändighet en lingvistisk tolkning av en 
icke-lingvistisk upplevelse. Vidare är konsistens mellan uttolkare svår att uppnå, vilket 
illustreras genom följande välanvända citat av biblioteksforskaren Sara Shatford: ”The 
delight and frustration of pictorial resources is that a picture can mean different things to 
different people”57. Dessutom kan samma person uppfatta och uttolka olika mening och 
betydelser i samma bild vid olika tidpunkter58. Man tenderar även att göra olika 
tolkningar av bilder i olika sammanhang. Exempelvis ser konstvetenskapliga forskare 
respektive forskare från de etnologiska, eller de historiska vetenskaperna, olika saker i 
en och samma bild. Olika typer av institutioner har olika traditioner att analysera och 
beskriva bilder59. Översättningen från bildspråk till textspråk försvåras ytterligare 
genom att ord inte helt fullt kan representera en bilds mening och innebörd, och att en 
bilds hela betydelse (inkluderande även formella egenskaper) inte kan avläsas utan 
någon form av identifierande text 60.  
 
Ämnesanalys för indexeringsändamål kan knappast utföras om kännedom om 
användarnas behov eller användargruppens karaktäristik saknas61. En bild som har en 
avgränsad användargrupp, som är avsedd för ett specifikt användningsområde, och är 
bevarad i en specialiserad samling, är relativt lätt att indexera – indexeraren har då ofta 
god kännedom om området eller användarens intressen och kan indexera i enlighet med 
denna förförståelse. Men större och mer svårhanterliga problem uppstår för de mer 
generella och blandade samlingarna, som är riktade till en stor och heterogen publik, 
som de som finns på många bibliotek och andra liknande institutioner. Vad användarnas 
behov är visar sig genast mer osäkert, och att försöka förutsäga användarnas frågor blir 
näst intill omöjligt. För sådana samlingar är det mest funktionellt att tilldela 
indexeringstermer främst efter bildens mest centrala ämne, snarare än i enlighet med 
indexerarens eventuella förkunskap och specialistförståelse62. Således, i en generell 
samling kan en bild av en viss blomma indexeras med termen blomma, medan den i en 

                                                 
55 Lancaster, F.W. 1991. Indexing and Abstracting in Theory and Practice, s. 8. 
56 Örnager 1997, s. 203. 
57 Citerat ur Shatford, S. 1986. Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical Approach. Cataloging & 
Classification Quarterly, s. 42. 
58 Enser 1995, s. 145. 
59 Kjellman 2003, s. 16. 
60 Cawkell 1994, s. 121. 
61 Örnager, S. 1996. View a Picture: Theoretical Image Analysis and Empirical User Studies on Indexing 
and Retrieval. Svensk biblioteksforskning, s. 35. 
62 Shatford 1986, s. 55; Örnager 1996, s. 35. 
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botanisk specialsamling indexeras med termen orkidé (eller något än mer specifikt). En 
hierarkiskt grundare och mer allmän kontrollerad vokabulär är enligt Shatford att 
föredra på denna form av samling, i vilken indexeringstermerna är bredare och mindre 
specifika.  
 
Som redan tidigare berörts, för att på något vis överbrygga svårigheterna med att 
ämnesbestämma bilder, har ett antal teorier och modeller lånats in och applicerats på 
bildindexeringsproblematiken. För ändamålet har i huvudsak två metoder, eller verktyg, 
fått fäste inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I), vilka båda haft 
teorigenererande betydelse inom forskningen kring bildindexering. Dessa två beskrivs 
nedan utifrån sina ursprungliga tillämpningsområden och filosofiska grunder, följt av 
den vidareutveckling och syntes som utformats särskilt för ändamålet inom B&I.  
 

3.1.1 Den varseblivna bilden – ett konstvetenskapligt perspektiv 

Den traditionella bildindexeringen grundar ofta sina metoder på filosofiska och 
konstvetenskapliga resonemang kring bilder. Många författare63 hänvisar i dessa 
sammanhang till konstteoretikern Erwin Panofskys ikonografiska modell, som kan 
användas som ett verktyg för att beskriva och tolka mening i bildkonst. Modellen var 
ursprungligen avsedd främst för tolkning av renässanskonst och den lägger 
tyngdpunkten på bilders anda och på deras bildinnehåll, snarare än funktion och 
sammanhang. Modellen har tre analysnivåer, vilka ger ett stegvis ett ökande 
tolkningsdjup.  
 
Ikonografi är, enligt Panofskys beskrivning, den konstvetenskapliga inriktning som 
studerar konstens ämne och mening, snarare än deras innehållsliga element och form. 
Den del av ikonografin som lägger störst vikt vid den djupare symboliska meningen, i 
relation till dess historiska kontext, benämns ikonologi. Ikonologi kan beskrivas som 
den tolkande ikonografin och utgör en integrerad del i studiet av konst. Men denna är 
ändå inte begränsad till att endast fungera som statistisk metod för uppräknande av 
bildens delar – helhet och mening tillsammans är mer än verkets beståndsdelar64. I 
förenklade drag kan Panofsky tre nivåer av bildbetydelser och mening beskrivas som 
följer: 
 

1. Pre-ikonografisk; (beskrivning) primär nivå, tolkning genom bildens enklaste 
identifikationsattribut, vilka objekt bilden innehåller eller vilka händelser den 
illustrerar eller uttrycker. Inga särskilda förkunskaper krävs. 

2. Ikonografisk; (identifikation) sekundär nivå, identifierar motiv, händelser, 
platser och innefattar bildernas historia och allegorier vilka kräver bekantskap 
med konst- och litteraturteman, samt dess begrepp.  

3. Ikonologisk; (tolkning) inre nivå, har med den djupare betydelsen och det 
symboliska värdet att göra (vilket inte nödvändigtvis är den avsedda, eller vad 
bildskaparen menat). Denna nivå är bildens egentliga betydelse och är som 
sådan också en syntetisering av de båda ovan.  

 
Fortsättningsvis kan den första nivån, den pre- ikonografiska, enligt Panofsky delas upp 
vidare i Faktisk (Factual) och Expressiv (Expressional) tolkning. Faktisk pre-
                                                 
63 Till dessa hör bland andra Enser 1995; Shatford 1986; Heidorn 1999; Rasmussen 1997. 
64 Panofsky, E. 1955. Meaning in the Visual Arts, s. 31f. 
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ikonografisk förståelse innebär då ett uppfattande av alldagliga ting och händelser, som 
att någon lyfter sin hatt. Expressiv pre- ikonografisk förståelse innebär tolkning och 
förståelse också av något mer, en stämning, känsla, eller något kulturellt betingat, som 
att gesten med den lyfta hatten också utgör en hälsning65.  
 

3.1.2 Bilden som tecken – ett semiotiskt perspektiv 

Semiotiken är läran om tecken. I denna betraktas text och bilder som en konstruktion av 
samverkande och betydelseproducerande tecken som existerar i en kulturell och social 
kontext. Mot bakgrund av denna grundtanke förklarar biblioteksforskaren Susanne 
Örnager att mänskliga aktiviteter bara kan förstås om de betraktas genom ett filter av 
givna sociala normer, eller kodsystem, och att dess aktiviteter sedan kan studeras. Inom 
dessa kodsystem finns och opererar tecknen. Ett fotografi, en bild, sägs ha en svagare 
kod än det talade eller skrivna språket, eftersom dess tecken inte på samma sätt kan 
otvetydigt definieras eller avläsas. En svag kod är mer öppen för individuell tolkning 
och inbjuder därigenom betraktaren till en mer aktiv roll i avläsningen66.  
 
Semiotiker har kritiserat den bildanalysmodell som grundats på Panofskys teorier för att 
den inte tillräckligt beaktar verkligheten/världen och dess relation till bilden, och heller 
inte lägger särskilt mycket vikt vid bildens konkreta funktion. De menar att måleri, och 
andra typer av bilder, i denna tolkningmodell ses som först och främst ett återgivande av 
något upplevt. Bilders betydelser och mening beskrivs i den som ett varseblivande, 
något som uppstår i mötet mellan bildskapare och betraktare, och verket ställs på så sätt 
utanför sitt större sammanhang. I semiotiken däremot är kontexten central, det är 
betraktarens upplevelse av bilden som ligger till grund för analysen. På så sätt 
ifrågasätter det semiotiska perspektivet den återgivande och varseblivande modellen – 
genom att istället lägga tyngdpunkten på bildens tecken67.  
 
Semiotikteoretikern Roland Barthes tillhör de främsta inom bildsemiotiken, som i hans 
arbeten baserats främst på reklam och andra bilder hämtade från den kommersiella 
sfären. Han beskriver bilder som polysemiska – mångtydiga68. För att utvinna bildernas 
betydelser, mening och kontext kopplas de till en analysmodell. Grundläggande för den 
semiotiska analysmodellen är betydelsens två steg; denotation och konnotation. Men till 
skillnad från Panofskys modell har dessa steg inga nivå- eller gradskillnader, utan de 
avläses mer eller mindre samtidigt och har samma vikt.  
 

• Denotation är den första och direkta betydelsen; det konkreta meddelandet.  
• Konnotation är den indirekta medbetydelsen; en kulturellt betingad association.  

 
Förhållandet mellan stegen är föränderligt och beroende av kontext, tid och rum. 
Modellen tar således hänsyn till att bilders betydelser förändras i förhållande till deras 
sammanhang.  
 

                                                 
65 Panofsky 1955, s. 34. 
66 Örnager 1996, s. 32. 
67 Bryson, N. 1991. Semiology and Visual Interpretation. Ingår i Thomas, J. Reading Images, s. 90. 
68 Barthes, R. 1976. Bildens retorik . Ingår i Aspelin, K & Lundberg, B.A . Tecken och tydning: till 
konsternas semiotik, s. 120. 
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3.1.3 Att beskriva bilden – biblioteksperspektivets tillämpning 

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har de ovan beskrivna analysmodellerna 
utforskats i syfte att finna en tänkbar teoretisk grund och modell för processen kring 
bildindexering. Det har gjorts försök även med andra filosofiska resonemang, men dessa 
två nämnda är de mest etablerade och de som oftast refereras till i artiklar och forskning.   
 

Panofskys bildanalysmodell introducerades i sammanhanget 
och för B&I första gången av Karen Markey 1983, och följdes 
snart upp av biblioteksforskaren Sara Shatford 198669. En stor 
mängd studier och övrig forskning är baserad på den 
sistnämndes version och analysverktyg. Shatford 
vidareutvecklade och anpassade modellen, och lade till 
Panofskys underuppdelning av den primära pre- ikonografiska 
tolkningsnivån i Faktisk (Factual) och Expressiv 
(Expressional) förståelse, också till den andra, den 

ikonografiska nivån. Shatford kallar nu de båda aspekterna i underuppdelningen för Av 
(Of) och Om (About). Den förstnämnda, vad bilden är Av, beskriver dess faktiska och 
relativt objektiva innehåll; den sistnämnda, vad bilden är Om, beskriver dess 
känslomässiga/expressiva och relativt subjektiva innebörd. Bilden till vänster ovan 
fungerar här som exempel: den är pre- ikonografiskt Av ett lejon av sten, en skulptur, 
och Om styrka, stolthet och majestät. Vidare kan innehåll och innebörd Av en bild vara 
Specifikt och/eller Generiskt. Exempelbilden kan då avläsas som att den är pre-
ikonografiskt Specifikt Av New York Public Library:s entrélejon, och Generiskt Av en 
arkitektonisk utsmyckning, en lejonskulptur. Shatford lägger tyngdpunkten på 
Panofskys två första nivåer och utgår från dem för att avgöra vad bilden är Av och Om, 
och ställer sig tveksam till om den tredje ikonologiska nivån kan användas vid 
indexering med acceptabel grad av interindexerarkonsistens.  
 
Fortsättningsvis föreslår Shatford ytterligare fasettering genom användning av fasetterna 
Vem?, Vad?, Var?, och När?, vilka kan avläsas i relation till Specifik Av, Generisk Av, 
och Om. Dessa fasetter jämför hon med Ranganathans fem fasetter som ligger till grund 
för hans klassifikationssystem Colon Classification: Personality, Matter, Energy, Space 
och Time, PMEST. Hon likställer då Vem med Personality (Personlighet) tillsammans 
med Matter (Materia), Vad med Energy (Energi), Var med Space (Plats/Rum) och När 
med Time (Tid). Hon klargör vidare att bilder är både Generiska och Specifika till sitt 
innehåll och ger som exempel en bild av en bro, vilken visar både en särskild och 
Specifik bro, även om den kanske inte avbildar någon verkligt existerande bro, 
samtidigt som den utgör en Generisk bild av konceptet bro70. Även Peter Enser, en 
framstående forskare i området som ofta utgått från Shatfords modell och teorier, 
poängterar att en bilds ämnesinnehåll kan bedömas vara Av och Om något såväl 
Specifikt, Generiskt som abstrakt på en och samma gång71.  
 
Kombinationen av de ovan beskrivna fasetterna och Panofskys tre bildbetydelsenivåer 
utgör tillsammans en modell för ämnesanalys för bilders indexering, vilket beskrivs i 
nedan matris, eller analysverktyg (Fig.  3-1). Kategoriseringen av bilders ämnen i olika 
fasetter och fasettaspekter ska inte tolkas som att alla bilder innehåller alla ämnen, och 
                                                 
69 Enligt Enser 1995, s. 140; Örnager 1997, s. 203. 
70 Shatford 1986, s. 47. 
71 Enser 1995, s. 141. 
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att dessa ska kunna representeras i varje aspekt och fasett. Istället ska kategorierna 
användas som stöd vid indexeringen, för att inga tänkbara ämnen ska bli förbisedda. Det 
är således helt möjligt att hoppa över fasetter, eller fasettaspekter72. Matrisen utgör en 
praktisk och schematisk formalisering, och visar att en bild inte är en ensam semantisk 
enhet, utan är en blandning av Generiskt, Specifikt och abstrakt semantiskt innehåll73. 
Versionen nedan är en kombination av Shatford och Ensers väletablerade och liknande 
men något olika utformade tabeller. Nedan, i min översättning, ser i stort ut som 
Shatfords ursprungliga modell74, med undantag för en ytterligare kolumn för 
Biblioteque Nationale, vars klassifikationssystem hon använde som beskrivande 
exempel i sin artikel från 1986. Då detta klassifikationssystem inte är relevant för denna 
undersökning är det borttaget här. Ensers modell75 i hans artikel från 1995 är en 
förenklad variant av Shatfords, med kortare beskrivningar och där han tagit bort 
referenserna till Ranganathan. Vidare har han istället för Shatfords begrepp Av och Om 
använt Panofskys ikonografiska och ikonologiska begrepp, vilka är tillagda här inom 
parantes. Shatfords och Ensers analysverktyg ligger till grund för många studier i 
forskningsområdet, både sådana med teoretisk såväl som med praktisk ansats.  
 
 
  (Ikonografi) (Pre-ikonografi) (Ikonologi)  

Ranga-
nathan 

Fasetter Specifikt Av Generiskt Av Om  
 

Personality 
Matter 

VEM? 
Ting och 
varelser. 

Individuellt namngiven 
person, grupp, ting. 

Typ av person, djur 
eller ting. 

Mytisk eller fiktiv varelse, 
abstraktion symboliserad 
genom ting eller varelser. 

 

Energy 
VAD? 
Vad gör ting 
och varelser? 

Individuellt namngiven 
händelse, aktivitet. 

Typ av händelse, 
aktivitet, tillstånd. 

Känslor, abstraktion 
symboliserad genom 
händelse. 

 

Space 
VAR? 
Plats; kosmisk, 
geografisk. 

Individuellt namngiven 
geografisk plats.  

Typ av plats; geografisk 
eller arkitektonisk. 

Symbolisk plats, 
abstraktion symboliserad 
genom plats. 

 

Time 
NÄR? 
Tid; linjär eller 
cyklisk 

Linjär tid; datum eller 
perioder. 

Cyklisk tid; årstid, tid 
på dagen. 

Känslor, abstraktion 
symboliserad genom tid. 

 

Fig.  3-1 Fasettmatris för ämnesbestämning av bilder76 

 
 
I sina studier av indexeringen av pressbilder på dagstidningars bildarkiv, och analyser 
av journalisters sökfrågor och bildbehov, finner den danska biblioteksforskaren Susanne 
Örnager att det finns ett mönster gällande hur sökfrågorna formuleras och hur 
återvinning sker som följd. Hon konstaterar att för bästa möjliga åtkomst bör 
indexeringen reflektera vad bilden avbildar och vad den utrycker – det Faktiska (Av) 
och det Expressiva (Om). Hon förklarar vidare att användarnas behov kan formaliseras 
genom en kombination av både Panofskys och Barthes modeller. Därför, med 
intentionen att formulera en funktionell metod för att ämnesbestämma pressfotografi för 
indexering, har Örnager utarbetat en modell genom att sammanställa de två teorierna 
som diskuterats i detta kapitel. Trots att pressfotografi inte kan definieras som konst, 
och att Panofskys modell ursprungligen konstruerats för att tolka just renässanskonst, 
                                                 
72 Shatford 1986, s. 48. 
73 Enser 2000, s. 201. 
74 Shatford 1986, s. 49. 
75 Enser 1995, s. 140. 
76 [Egen] översättning, tolkad och sammansatt efter Shatford 1986 och Enser 1995. 
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menar hon att hans modell och teori på viss nivå kan kombineras med Barthes, vars 
teorier baserats främst på reklamfotografi77. Kombinationsmodellen presenteras i nedan 
tabell (Fig.  3-2).  
 
 
Panofsky Shatford Barthes 
Pre-ikonografisk och  
ikonografisk nivå 

Av-nivå (Of) Denotation 

Pre-ikonografisk och  
ikonografisk nivå 

Om-nivå (About) Konnotation 

Fig.  3-2 Örnagers syntes av den konstvetenskapliga och den semiotiska modellen 

 
 
Hypotesen är att denna kombinerade modell ska kunna implementeras vid analys, 
indexering och återvinning av pressfotografi78. Örnager koncentrerar sig på Panofskys 
två första nivåer, och konstaterar liksom Shatford att den tredje, ikonologin, är så 
subjektiv att indexering knappast kan utföras med acceptabel grad av konsistens. 
 

3.2 Kapitelsammanfattning – Teoretiska referensramar 

I detta kapitel har teoretiska referensramar diskuterats, och i dess början klargörs först 
vikten av att skilja mellan formell beskrivning och beskrivning av bilders ämnen. Den 
förstnämnda gäller bildernas bibliografiska data och den sistnämnda gäller deras ämne, 
betydelse och mening. Teorierna som läggs fram koncentreras kring den senare och 
långt mer subjektiva formen av beskrivning. För att överbrygga de inneboende 
svårigheterna med att ämnesbestämma bilder, har ett antal teorier och modeller lånats in 
från andra forskningsområden och applicerats på bildindexeringsproblematiken. I 
huvudsak två metoder, eller verktyg, har fått fäste inom B&I. Dessa två beskrivs utifrån 
sina ursprungliga tillämpningsområden och filosofiska resonemang, följt av den 
vidareutveckling och syntes som utformats särskilt för ändamålet inom B&I.  
 
Den först beskrivna teorin har konstvetenskaplig grund, och är Erwin Panofskys modell 
för tolkning av bilder genom tre analysnivåer, vilken ursprungligen var avsedd främst 
för tolkning av renässanskonst. Denna modell lägger tyngdpunkten på bilders anda och 
deras bildinnehåll. Den andra teorin är hämtad från semiotiken. I semiotiken är bildens 
tecken och sammanhang centrala, och det är betraktarens upplevelse av bilden som 
ligger till grund för analysen. Semiotikern Roland Barthes beskriver två steg i sin metod 
för analys av bilders innehåll och betydelse. Slutligen redovisas hur forskningen inom 
B&I-området har lånat in och anpassat dessa teorier för praktisk tillämpning vid 
indexering av bilder på bildsamlingar. Sara Shatfords modell för analys av bilder, eller 
matris för ämnesbestämning, som grundats främst på Panofskys teorier är av central 
betydelse här. Här redogörs även för den kombinationsmodell som baserats på 
Panofskys och Barthes teorier, och som utformats av Susanne Örnager. 
 

                                                 
77 Örnager 1996, s. 34; Örnager 1997, s. 205. 
78 Örnager 1997, s. 205. 
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4 Metod 
Denna undersökning har deskriptiva och komparativa ambitioner. Två system, båda 
bildsamlingar på bibliotek, har undersökts och jämförts här. Utgångspunkten är att det 
är intressant och fruktbart att göra jämförelser mellan liknande företeelser79. De båda 
jämsides undersökta systemen, tillsammans med avsnittet gällande tidigare forskning 
innebär att ett flertal källor beaktats, och dessa har också förankrats i aktuella teoretiska 
resonemang. Den jämförande aspekten här sker företrädesvis mellan ett nu fungerande 
och operationellt system och ett som ännu befinner sig på planeringsstadiet. De båda 
systemen är alltså inte i fysisk och praktisk mening ”liknande”, men de har likväl 
liknande syften – att från en bibliotekspolitisk utgångspunkt tillgängliggöra bildmaterial 
till en större allmänhet. Förutom att vara jämförelseobjekt fungerar det planerade 
systemets upplägg också som en vägledande arbetsmall för studien av det operationella 
systemet. Undersökningens tyngdpunkt har lagts på det förstnämnda systemet, för att 
här ge störst utrymme åt beprövad och praktisk erfarenhet, snarare än teoretiska 
resonemang och ställningstaganden.  
 
Tidigare forskning och områdets olika inriktningar diskuteras i uppsatsens andra kapitel. 
Detta kapitel, tillsammans med inledningen, förbinder föreliggande uppsats med det 
nutida och snabbt föränderliga läget inom fältet, och placerar diskussionen inom sitt 
sammanhang. I det följande kapitlet har de teoretiska referensramarna presenterats; här 
beskrivs tongivande resonemang kring bilders tolkning, beskrivning, samt bild- och 
ämnesanalys. Detta teoretiska avsnitt rymmer bland annat bildbeskrivningsteorier 
hämtade från konstvetenskapen och från semiotiken, vilka anpassats och omformulerats 
för B&I-områdets behov. Dessa första ovan beskrivna delarna positionerar uppsatsen i 
aktuell forskning, samt bildar dess bakgrund och teoretiska ramverk.  
 
De nästkommande två kapitlen är de praktiskt undersökande momenten. Här beskrivs 
och jämförs två digitala bildsamlingar, varav en är faktisk och operationell och en än så 
länge bara är påtänkt. Undersökningen av det operationella och faktiska systemet 
utfördes genom en månadslång praktik på en av New York Public Library:s (NYPL) 
bildsamlingar, med namnet Mid-Manhattan Picture Collection (MMPC). En avskiljd del 
av denna fysiska bildsamling, Picture Collection Online (PCO), har nyligen 
digitaliserats. Under praktikperioden gavs jag inblick i indexerings-, katalogiserings- 
och klassifikationsprinciper, på både den fysiska och digitala samlingen, och på ett 
teoretiskt såväl som på ett praktiskt plan. Vidare har Kungl. bibliotekets (KB) rapport 
gällande det förberedande projektet Plattform för bilddatabaser, som sammanställts av 
Magdalena Gram och Ulrika Kjellman, undersökts och beskrivits här. Min förståelse för 
PCO, och det insamlade datamaterialet från praktikperioden, har sedan diskuterats i 
förhållande till avsnittet Registrering i ovannämnda rapport, vilken utgör ett delmoment 
inför KB:s planerade digitalisering av sina bildsamlingar.  
 
Ovan nämnda rapport, som sammanställts av Gram och Kjellman, publicerades år 2000. 
Rapporten syftar till att samordna de olika pågående digitaliseringsprojekten på KB, och 
att skapa och bygga upp rut iner och standarder för en framtida integrerad och 
gemensam plattform för bibliotekets samtliga bildsamlingar, samt i förlängningen även 
fungera som ett standardiseringsverktyg också för andra ABM-institutioner, i Sverige 

                                                 
79 Repstad, P. 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 14. 
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såväl som internationellt80. Projektet var uppdelat i sju delaktiviteter, och det är 
rapportens aktivitet tre, Registrering81, som särskilt kommer att undersökas här. Under 
denna huvudrubrik är dess tre underrubriker viktiga för upplägget av den kommande 
diskussionen. Undersökningen av de nämnda digitala bildsamlingarna kommer att göras 
med vägledning av dessa tre underrubriker, och med deras stöd skapas en ram för 
jämförelse mellan de olika systemen och bildsamlingarna. Rubrikerna är de följande, 
och deras innebörd och vidare betydelse beskrivs mer utförligt i kapitel 4.2:  
 

• Format och katalogisering 
• Klassifikation och ämnesord 
• Termer för bildbeskrivning 

 
MMPC tillhör NYPL:s filialbibliotek Mid-Manhattan Public Library (MMPL). En del 
av denna mycket stora bildsamling har nyligen digitaliserats och gjordes tillgänglig via 
Internet 2002 (en mer utförlig beskrivning av biblioteket och den aktuella samlingen 
finns i kapitel 5). För att illustrera de olika momenten i de digitaliserade bildernas 
registreringsprocess har en ”slumpvis” utvald exempelbild använts i denna uppsats. 
Bildens registreringsmoment kan följas i bilagorna och momenten beskrivs närmare i 
kapitel 5, som beskriver MMPC och PCO.  
 
Eftersom bildsamlingarna på KB och MMPC/PCO har vissa likheter men även viktiga 
skillnader (KB är Sveriges nationalbibliotek, som främst fungerar som ett 
forskningsbibliotek, medan MMPC är ett amerikanskt folkbibliotek) vad gäller historisk 
bakgrund, bildmaterial, användare och bibliotekspolitisk utgångspunkt, är de olika 
tillvägagångssätten och ställningstagandena intressanta att undersöka i en jämförelse. 
För en översiktlig tabell av dessa skillnader och likheter, se Fig.  4-1.  
 
I analysen möts slutligen uppsatsens delar. Här diskuteras och relateras de undersökta 
systemen och bildsamlingarna, ur praktiskt och teoretiskt hänseende, och i förhållande 
till uppsatsens problemställning. Olikheter och likheter är belysta och sammanställda 
och det förs en diskussion som relaterar analysen till frågeställningen, för just de två 
undersökta samlingarna.  
 

4.1 Motivation till val av studieobjekt 

Som beskrivits tidigare var jag intresserad av att undersöka en eller flera offentligt 
tillgängliga operationella digitala bilddatabaser. Jag fann att tänkbara svenska 
studieobjekt inom ABM-området var små i storlek och/eller ännu befann sig på ett tidigt 
utvecklingsstadium, och därmed hade begränsade anspråk, både ur teknisk synpunkt och 
gällande tillämpade registreringsprinciper. Jag fann dock att KB:s projekt Plattform för 
bilddatabaser, för vilket en rapport sammanställdes av Gram och Kjellman, hade den 
bredd och storlek jag sökte. Jag betraktade den därför som intressant ur studiesynpunkt 
åtminstone på det teoretiska planet, trots att studien ännu saknar påtagliga resultat i form 
av en nu operationell digital bildsamling. Men för att undersöka en faktisk och 
operationell digital bildsamling av önskvärd bredd fick jag söka mig utomlands. Då jag 
bott många år i New York och eftersom det är ett faktum att en stor del av aktuell 

                                                 
80 Gram & Kjellman 2000, s. 6. 
81 Ibid., s. 20-42. 
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forskning kring bildregistrering utförs på amerikanska universitet och institutioner, var 
det naturligt att valet föll på MMPC och dess nyligen digitaliserade samling PCO. Efter 
kontakter med David Callahan, som då var Supervising Librarian för MMPC (och som 
sedan dess befordrats till Principal Librarian, Humanities Department, Mid-Manhattan 
Public Library), bereddes jag möjlighet att praktisera på bildsamlingen under en 
månadslång period. Praktiken innebar att jag mot utfört arbete i utbyte fick information 
och kunskap om digitaliseringsprocessen samt de olika principerna kring samlingens 
bildregistreringsmetoder.  
 
 

MMPC och PCO  KB:s bildsamlingar 
Över 1 miljon bilder (MMPC), varav 
30 000 är digitaliserade hittills (PCO). 
PCO består främst av gravyrer, vykort 
och urklippta tryck från böcker, 
tidningar och tidskrifter från 16- till 
tidigt 19-hundratal. 

Bild-
material 

1,5 miljoner bilder. Består bl.a. av 
gravyrer, teckningar, fotografier, 
ritningar, vykort, exlibris, kistebrev, 
bonader, porträtt och topografiska 
bilder. Är typiskt inte tagna ur böcker. 
Insamlat sedan 1500-talet. 

Konstnärer & konstnärliga professioner 
som illustratörer, scenografer & 
formgivare; lärare & studenter; 
forskare, författare, historiker, repr. för 
förlags- och reklambranschen. 

Användare 

Utbildningssektorn i vid mening: 
forskare, lärare och studenter. Även 
representanter för förlags- och 
reklambranschen.  

Tillgängliggörande av samlingarna, för 
alla och utan restriktioner. Utbildande 
och encyklopediska anspråk. Önskar 
vara förebild för andra bildsamlingar.  

Mål 

Samla, bevara, beskriva, 
tillgängliggöra. Avser samla allt tryck 
med svensk anknytning, publicerat i 
Sverige såväl som utomlands.  

Tillhör ett (amerikanskt) folkbibliotek. 
Privatägt med visst statligt bidrag, 
publikt uppdrag. Demokrati- och 
frihetsideal – att främja allas lika rätt- 
och möjligheter att uppnå kunskap. 

Uppdrag 

Sveriges nationalbibliotek. Främst ett 
forskningsbibliotek. Statligt finansierat 
med nationellt uppdrag. Kulturarvs-
bevarande. Vissa användar-
begränsningar, t.ex. ej hemlån.  

Fig.  4-1 Jämförelsetabell mellan fokusområden på MMPC/PCO och KB 

 
 
Tabellen ovan, Fig.  4-1, illustrerar skillnader och likheter mellan denna uppsats två 
studieobjekt. Denna jämsides jämförelse av samlingarna visar både på gemensamma 
drag, för vilka problemställningen har relevans, men även på tydliga olikheter. 
Kombinationen av likhet/olikhet hos stud ieobjekten resulterar i större bredd i 
dataunderlaget, och blir därmed en bättre utgångspunkt för en fruktbar diskussion82.  
 

4.2 Definition av studiens tre vägledande rubriker 

Enligt Gram & Kjellmans rapport har aktivitet 3, Registrering, inom projektet Plattform 
för bilddatabaser syftat till att klargöra hur olika typer av material skall registreras och 
göras sökbart i de svenska bibliotekskatalogerna LIBRIS (det nationella 
biblioteksdatasystemet) och REGINA (Kungl. bibliotekets onlinekatalog), samt i den 
planerade digitala bildsamlingen. Frågor som varit aktuella för diskussion har innefattat 
bland annat katalogiseringsmetoder, MARC-formatets anpassning till 

                                                 
82 Repstad 1999, s. 42. 



 24 

bildkatalogisering, materialets sökbarhet, effektiviteten hos ämnesord och klassifikation, 
samt vilka typer av data som bör registreras83. I rapportens aktivitet 3, Registrering, har 
dessa nämnda frågor och problem delats upp och sorterats in i tre underrubriker, vilka 
fortsättningsvis kommer att fungera vägledande i stort för denna undersökande studie. 
Rubrikerna har inte någon strängt rambildande funktion, utan fungerar snarare som 
rådgivande hållpunkter för undersökning och diskussion av studieobjekten.  
 
De tre underrubrikerna ger utrymme för en diskussion kring önskvärda ingångar till en 
digital bildsamling. Dessa syftar till att uppfylla bland annat de redan tidigare nämnda 
kraven på ingångar som lades fram av Charles Amis Cutter. Dessa stipulerade att för att 
på bästa och mest effektiva sätt tillgängliggöra dokument i en samling bör åtkomst 
möjliggöras om man känner till dokumentets upphov, titel och/eller ämne. Cutters regler 
och de tre underrubrikerna korresponderar även till de av Sara Shatford Layne beskrivna 
fyra bildattributskategorier som hon sammanställt i samma anda, och som hon menar 
ska skapa bästa möjliga förutsättningar för åtkomst av bildmaterialet i en samling: 
biografiska attribut, ämnesattribut, fysisk karaktäristik, samt relationsattribut 84 (den 
sistnämnda kategorin diskuteras inte vidare här). En mer utförlig beskrivning och 
definition av vad de tre underrubrikerna innefattar följer nedan.  
 

4.2.1 Format och katalogisering 

Diskussionens fokus under denna rubrik är vad som enligt Shatford Layne kan beskrivas 
som bildernas ”biografiska” attribut, deras ursprung, vem som skapat dem, var och när, 
vem som har ägt dem, var de varit, och så vidare. Denna formella dokumentbeskrivning 
skall resultera i en bibliografisk katalogpost som gör det möjligt att särskilja ett 
dokument från ett annat genom att dess unika beskrivning otvetydigt pekar på just det 
aktuella dokumentet. Förfarandet gör det möjligt att återvinna ett dokument om man 
känner till dess ursprung eller titel. Katalogelementen som sådana är relativt objektiva 
och enkla, även om de kan vara okända eller svåra att identifiera85. Det är bland annat i 
ljuset av dessa svårigheter som det blir särskilt tydligt hur väsentligt bildkatalogisering 
skiljer sig från bokkatalogisering. En bok finns (oftast) i många, i princip identiska 
exemplar, och fullständiga exemplar har oftast en titelsida med information om objektet, 
såsom upphovsman, titel och årtal. En bild saknar ofta denna självklara information och 
detta kan komma att resultera i tidskrävande efterforskningar86.   
 

• Med utgångspunkt från ovan beskrivning av bibliografiska katalogposter 
formuleras under denna rubrik tänkta, tänkbara, såväl som tillämpade 
katalogiseringsformat för bildmaterial. Detta gäller utformningen av 
katalogposter baserat på bland annat AACR2, dess svenska översättning KRS, 
samt hur MARC-formatet kan tillämpas vid katalogisering av bilder.  

 

                                                 
83 Gram & Kjellman 2000, s. 20. 
84 Shatford Layne, S. 1994. Some Issues in the Indexing of Images. Journal of the American Society for 
Information Science (JASIS), s. 584. 
85 Ibid., s. 584. 
86 Gram & Kjellman 2000, s. 22. 
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4.2.2 Klassifikation och ämnesord 

Under denna rubrik diskuteras vad som enligt Shatford Layne kan kallas bildernas 
ämnesattribut. Detta är helt klart den mest problematiska och minst objektiva delen i 
registreringsarbetet87. Det grundläggande syftet är detsamma som för katalogisering – 
att skapa en representation av ett dokument. Men här är målet att skapa ett surrogat av 
bildens mening och betydelse, snarare än dess upphov eller ursprung. Detta förfarande 
gör det möjligt att återvinna ett dokument om man känner till dess ämne. Som berörts 
ovan, till ett dokument i ett bibliotek hör en katalogpost och av denna framgår 
dokumentets bibliografiska data. Dessa särskiljande och identifierande data måste 
sammanbindas med dokumentet. Klassifikation har också denna funktion – att förbinda 
katalogpost och dokument med varandra. Genom sammankoppling av momenten 
katalogisering och klassifikation i registreringsprocessen kan ett flertal ingångar skapas, 
och återvinning kan på så sätt ske om användaren känner till dokumentets upphov, titel 
och/eller ämne.  
 

• Det som särskilt undersöks och diskuteras under denna rubrik är frågor kring 
befintliga och skräddarsydda klassifikationssystem och ämnesordslistor, tänkbar 
såväl som tillämpad metod och teori för analys av bildinnehåll, samt övriga 
riktlinjer för indexering.  

 

4.2.3 Termer för bildbeskrivning 

Det är bildernas fysiska karaktäristik, material, teknik och funktion, som diskuteras här, 
och hur dessa egenskaper bör registreras. Sådan beskrivning av det fysiska dokumentet 
är, liksom den som utförs vid bibliografisk katalogisering, relativt objektiv och enkel. 
Här skapas ett surrogat av bildens fysiska form och funktion, och förfarandet gör det 
möjligt att återvinna dokument som är framställda på liknande sätt och med samma 
syften. Men dessa fysiska egenskaper och attribut har traditionellt inte varit av centralt 
intresse vid registrering av böcker, och det kan kanske något förklara varför standarder, 
terminologi och internationell konsistens för dessa ofta otvetydiga egenskaper hos bilder 
ännu brister i generella tillämpningsstandarder.   
 

• Under denna rubrik diskuteras terminologi och standarder gällande bilders 
fysiska egenskaper, som material, teknik och funktion, och hur dessa kan 
registreras i MARC-formatet.  

 

                                                 
87 Shatford Layne 1994, s. 584. 
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5 MMPC och PCO – en praktisk och teoretisk 
beskrivning 

[http://picturecollection.nypl.org ] 
 

Om inte annat anges baserar sig den förståelse för NYPL och dess fysiska 
(MMPC) såväl som digitaliserade bildsamling (PCO) som förmedlas i detta 
kapitel till största delen på information som hämtats på biblioteket och dess 
samlingars webbplatser, olika former av projektdokumentation gällande 

digitaliseringsprocessen på PCO, på praktisk erfarenhet, och på samtal med ansvariga 
bibliotekarier. För att rama in beskrivningen följer först en kort historisk översikt av 
NYPL:s organisation och dess filialbibliotek.  
 
Huvudbyggnaden för NYPL var färdigbyggd och 
öppnade sina portar för allmänheten 1911 (se bild till 
höger). Bibliotekets bestånd bestod då av ett antal 
andra och mindre biblioteks samlingar som slagits 
samman för att skapa ett bättre och mer tillgängligt 
bibliotek för en bredare allmänhet. NYPL är idag 
huvudorganisation för 85 bibliotek, som är spridda 
över Manhattan och New York City:s övriga 
stadsdelar. Bland dessa finns fyra forskningsbibliotek, 
fyra centralbibliotek, ett bibliotek för synskadade och funktionshindrade, samt ett stort 
nätverk av filialbibliotek. Mid-Manhattan Public Library (MMPL) är ett av dessa 
filialbibliotek, och det är i detta bibliotek som specialsamlingen Mid-Manhattan Picture 
Collection (MMPC) huseras. Byggnaden (se bild nedan till vänster) ligger tvärs över 
gatan från NYPL:s huvudbyggnad. Denna bildsamling etablerades 1914, efter att en 
ökande mängd ämnesorienterade förfrågningar gällande bildmaterial börjat strömma in 
från allmänheten. Dessa förfrågningar kom företrädesvis från konstnärer och 
illustratörer, samt från representanter för den då kraftigt växande teater-, film-, reklam- 
och förlagsbranschen. Fram till bildsamlingens etablerande fanns bibliotekets bilder 
bevarade i tidningar, tidskrifter och böcker, men de var då inte avskilda från sin källa 
och heller inte åtkomliga ämnesvis. Donationer och bibliotekariernas egna insamlingar 
av bilder, från bland annat kasserade böcker och andra källor, byggde upp samlingen 

som till större delen än idag består främst av urklippt material. 
Bildmaterialet är till större delen illustrationer från tidningar, 
tidskrifter, böcker och kataloger, vykort, tryck, fotografier, samt 
olika slags grafiska blad. Bilderna är daterade till från början på 16-
hundratalet till nutid. Samlingen är nu en av världens största och 
bredaste offentligt tillgängliga bildsamlingar. Dess bestånd är 
ungefär en miljon bilder, vilka till större delen är cirkulerade och 
tillgängliga för utlån. MMPC är ordnad och klassificerad efter 12 
000 internt utvecklade ämnesord, och har 380 000 utlån och 60 000 
registrerade besökare årligen.  

 
Bildmaterialet är utvalt av bibliotekarier som har klassificerat och korsindexerat 
bilderna ämnesvis, för att skapa största möjliga åtkomlighet för en varierande och 
heterogen publiks skilda behov. I den fysiska samlingen på MMPC är bilderna inte 
åtkomliga eller registrerade individuellt, utan har klassificerats och tilldelats ett 
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ämnesord från den interna ämnesordslistan, och sedan placerats tillsammans med andra 
bilder med samma klassifikation i en mapp som märkts med det aktuella ämnesordet, 
eller ämnesordssträngen, i form av en klassifikationskod. Mappens klassifikationskod 
har utvunnits ur ämnesordet. Mapparna placeras sedan i hyllan efter bokstavsordning. 
Avsikten och uppdraget för MMPC har hela tiden varit att dess material ska vara 
cirkulerande och tillgängligt för alla sorters användare. Trots denna intention blev det 
1997 uppenbart att delar av samlingen, he lt enkelt på grund av sitt samhälls- och 
kulturspeglande material och sin ålder, hade utvecklat ett arkivariskt och historiskt 
värde. Delar av bildsamlingen hade alltså (till skillnad från bibliotekets övriga 
boksamlingar vars värde baseras och beräknas efter aktualitet och som präglas av en 
tillgängliggörande politik) utvecklats till en musealt betydelsefull samling vars innehåll 
blivit så historiskt värdefull att bevarandeaspekter nödvändigtvis måste beaktas. Vid 
tiden då detta blivit uppenbart hyrdes en arkivarie in för att inventera samlingen, och de 
bilder som man då fann hade ett historiskt och särskilt kulturellt värde avskiljdes från 
den cirkulerande samlingen. På grund av dessa avskiljda bilders ömtålighet och värde 
var denna samling sedan inte längre tillgänglig för allmänheten, utom vid mycket 
särskilda förfrågningar och för speciella forskningsändamål. Denna beskrivna och från 
cirkulation avskiljda samling bildade The Reference File, en samling som nu består av 
ungefär 200 000 bilder.   
 
Då tekniken har utvecklats hastigt sedan Internets genombrott beslutades att den 
avskiljda samlingen återigen skulle göras tillgänglig för allmänheten genom 
digitalisering och publicering på Internet. Efter att biblioteket funnit en finansiär valdes 
30 000 bilder ut från The Reference File för denna första digitaliseringsomgång. Urvalet 
av mappar och ämnesord gjordes till stor del för att tillfredsställa de krav som 
finansiären ålagt MMPC vid utformandet av PCO – att digitaliseringen resultera i att en 
tidigare eftersatt användargrupp, barn och unga vuxna, fick sina behov tillgodosedda, 
och att samlingen skulle fungera som utbildande institution och komplement till 
skolsystemet. Att utgöra ett stöd för främst grundskoleundervisningen blev också ett av 
huvudmålen under denna första digitaliseringsomgång. I övrigt sammanföll valet av 
mappar och ämnesord med de som användarna mest eftersöker. Bland dessa finns 
Costume, American History, New York City, African American History, African 
American Life, Pioneer Life, Exploration, Slavery and Slaveships och Personalities. 
Endast bilder vars copyrightdatum passerat (de som publicerats före 1923) kunde 
komma i fråga, för att undvika upphovsrättsliga problem vid publiceringen på Internet.  
Ett ytterligare uttalat mål var, förutom att återigen tillgängliggöra det värdefulla och 
sedan en tid avskiljda bildmaterialet för en nu än större allmänhet, att PCO skulle kunna 
fungera som förebild och som sådan vara rådgivande under digitaliseringsprocesser på 
bildsamlingar/bildbibliotek i andra delar av världen. Efter ett flera års förberedelser och 
arbete öppnade PCO till sist sin webbplats under 2002.  
 
För att skapa en grund för den vidare utläggningen gällande registreringsmomenten på 
PCO, är det viktigt att först beskriva hur samlingens bilder registrerats i tre nivåer. 
Registreringsnivåerna kommer att återkomma i olika sammanhang längre fram i 
uppsatsen, teoretiskt såväl som praktiskt, och därför följer redan här en översiktlig 
beskrivning av nivåernas funktioner och inbördes relationer. Nämnda auktoriteter 
beskrivs även de längre fram, under respektive rubriker.   
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Källnivå På källnivå beskrivs boken, tidskriften, eller annan källa, i vilken bilden 

ursprungligen publicerats. För att förtydliga nivåns relation till övriga 
registreringsnivåer har denna nivå internt kallats ’parent’ (förälder). 
MMPC:s katalogposter på källnivå finns i en kortkatalog, och PCO:s 
poster har baserats på dessa kortfattade katalogkort, vilka inte helt följer 
AACR2-standard. Informationen på källnivå finns regis trerad i PCO:s 
interna databas och på webbplatsen. Strukturen på PCO:s katalogposter 
på källnivå är baserad på MARC, men är inte utförda i fullt MARC-
format. LCNAF och ULAN är primära auktoriteter för namn och 
uniforma titlar.  
 

Mappnivå På mappnivån beskrivs mapparna, vilka innehåller bilder med ett visst 
givet ämnesord, samt antal bilder i dessa mappar. Denna nivå och dess 
relationer kan beskrivas som ’step-parent’ (styvförälder). Katalogposter 
på mappnivå har registrerats i PCO:s interna databas, på webbplatsen, 
samt i LEO, filialbibliotekens gemensamma katalog. I LEO finns den 
även i MARC-format (se bilaga 5), och detta är den enda av de tre 
nivåerna som har registrerats i LEO. Posterna följer i stort sett AACR2-
standard förutom i publikationsfältet (gä ller för PCO:s interna databas 
och LEO) och fältet för fysisk och mediespecifik beskrivning (gäller 
endast för LEO). PCSH är primär auktoritet för tilldelning av en 
mappövergripande ämnesordsrubrik, och TGM I och LCSH för 
tilldelning av indexeringstermer.  
 

Bildnivå På bildnivå görs en fullständig beskrivning av varje individuell bild. 
Denna nivå har för internt bruk benämnts som ’child’ (barn). Registreras 
i PCO:s interna databas, på webbplatsen, men utförs inte i MARC-
format. Fälten är dock kodade lokalt så att de lätt kan mappas över till 
MARC. Här följs AACR2-standard i alla fält. TGM I & TGM II, och i 
viss mån LCSH, är primära auktoriteter för tilldelning av 
indexeringstermer.  

 
Nästa moment i detta kapitel gällande MMPC och dess digitaliserade och Internetburna 
mindre samling PCO, är en beskrivning i steg för steg av det praktiska förfarandet i 
digitaliseringsprocessen. Denna beskrivning fungerar även som en rapport över mina 
arbetsuppgifter under praktikperioden. Rapporten är placerad här för att ge inblick i 
samlingens utformning och för att skapa förståelse för dess förutsättningar. 
Beskrivningen kan fungera som stöd för den fortsatta teoretiska diskussion gällande 
registreringsprocessen, vilken baseras på de i metodkapitlet framlagda tre rubrikerna, 
och de registreringsmoment dessa rubriker innefattar.  
 

5.1 Praktikperioden på PCO – 1 500 nya bilder registreras 

När finansiärernas krav hade uppfyllts, webbplatsen publicerats och befunnits väl 
fungerande, fanns önskemål bland ansvariga och personal på MMPC att utvidga den 
digitala samlingen med ytterligare mappar från The Reference File. Denna gång ville de 
bibliotekarier som arbetat på samlingen länge och som är väl bekanta med materialet 
göra urvalet från det material som de betraktar som samlingens mest obskyra och 
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originella bilder. Vid detta tillfälle togs alltså inga användarhänsyn, utan istället styrde 
ett fåtal bibliotekarier ett urval som de nu baserade på personliga intressen och 
värderingar. Min uppgift i sammanhanget, som praktikant, var att genomföra samma 
process och att följa samma rutiner som utarbetats under den första 
digitaliseringsomgången, som då innefattade registrering av 30 000 bilder. Men den här 
gången skulle det utföras i långt mindre skala och för ett mindre urval bilder, nu en 
mängd på ungefär 1 500 bilder. Detta nya urval innefattade mappar med ämnesorden 
Anarchism, Apparitions, Burial Customs, Castles, Firearms, Gardens, Marriage 
Customs, Palaces, Parties, Spiders, och Zodiac (beskrivs nedan). De praktiska 
momenten i registreringsprocessen, samt samlingens organisation och ämnesstruktur, 
kommer här att beskrivas steg för steg.  
 

5.1.1 En beskrivning av registreringsprocessen – steg för steg 

Under denna rubrik beskrivs de olika momenten i PCO:s digitaliseringsprocess. De 
senare momenten, de som berör katalogisering och indexering, beskrivs med hjälp av en 
exemplifierande bild vars olika registreringsmoment illustrerar processen. 
Exempelbilden är ”slumpvist” utvald för detta ändamål, och är ett grafiskt tryck, en 
illustration av biskopsmössor (amerikansk engelska: Miters) som har klippts ut ur boken 
Heraldry, historical and popular, av Charles Boutell. Bilden har funktionen av ett fall 
inom undersökningen av MMPC/PCO i denna jämförande studie. För förtydligande och 
för att enkelt kunna följa exempelbildens registreringsmoment, finns momentens 
formulär och katalogposter bifogade bilagorna numrerade 3-7.  
 
1. Urval. Som tidigare beskrivits är PCO:s digitaliserade bilder hämtade från den 
samling som benämnts The Reference File, vilken är den del av MMPC:s stora samling 
som skiljts ut från den övriga, på grund av bildernas (oftast) historiska och dokumentära 
värde. Urvalet från denna avskiljda samling baserades, för den första omgången av 
bilder för digitalisering och utläggning på Internet, i hög grad på finansiärens krav. 
Bildernas ämnen skulle, enligt dessa krav, ha högt värde ur utbildningssynpunkt, och 
fungera som en kunskapskälla och undervisningsverktyg, främst för grundskolan. Bland 
de först valda mapparna var ämnesorden bland annat Costume, American History, New 
York City, African American History, African American Life, Pioneer Life, Exploration, 
Slavery and Slaveships, och Personalities. Dessa rubriker är också de som användarna 
generellt oftast frågar efter. Inför den andra omgången digitalisering, i vilken jag deltog, 
användes andra urvalskriterier. Eftersom finansiärens krav nu var uppfyllda och 
webbplatsen konstruerad och fungerande, gjordes urvalet denna gång istället bland de 
mappar med sådana ämnesord som MMPC:s personal ansåg vara de i vilka samlingens 
mest unika och mest obskyra material finns samlat. Dessa utvalda mappar och ämnesord 
för den andra omgången digitalisering är:  
 

Anarchism (Anarkism), Apparitions (Spöken, Andar, Uppenbarelser), Burial 
Customs (Begravningstraditioner), Castles (Slott), Firearms (Skjutvapen), 
Gardens (Trädgårdar), Marriage Customs (Bröllopstraditioner), Palaces 
(Palats), Parties (Fester), Spiders (Spindlar), och Zodiac (Zodiaken, 
Djurkretsen)  
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Från dessa mappar avskiljdes bilder med publikationsdatum efter 1923 eftersom dessa 
ännu var copyrightskyddade, för att undvika de copyrightproblem som kan uppstå i 
samband med publicering på Internet.  
 
2. Bevarandeprocess och identifierande märkning. Nästa steg i processen är hantering 
och bevarandeförberedelser inför bildernas slutliga förvaring i ett för ändamålet 
specialkonstruerat klimatkontrollerat rum, vilket också bekostats av finansiären vid den 
första digitaliseringsomgången. Varje individuell bild placeras inuti en tillskuren 
genomskinlig acetatficka, vilken märks på baksidan med en etikett som visar till vilken 
mapp och ämnesord bilden hör, tillsammans med den ur ämnesordet utvunna 
klassifikationskoden (som även markerar mappens fysiska placering). Ämnesordet och 
klassifikationskoden (’call number’) har hämtats från MMPC:s interna ämnesordslista, 
vilken kommer att beskrivas närmare i avsnitt 5.3.1. (och som fortsättningsvis oftast 
refereras till enbart med förkortningen PCSH). Ett exemplifierande utdrag ur listan finns 
också i bilaga 2. Bildens acetatficka märks med ytterligare en etikett, en streckkod. 
Samma streckkod fästs dessutom, men i mindre format, direkt på bildens baksida, för att 
förhindra eventuell sammanblandning.  
 
3. DYNIX-registrering. Samlingens bilder var tidigare aldrig individuellt registrerade, 
utan registrerades efter källa, tilldelades ett ämnesord, och placerades därefter i den 
mapp som märkts med samma ämnesord och dess härledda klassifikationskod. DYNIX 
är bibliotekets icke-webbaserade och interna integrationssystem, och det är i DYNIX 
som registreringen av katalogposterna sker (dessa poster exporteras sedan till LEO, 
filialbibliotekens gemensamma och webbaserade system). DYNIX är anpassat efter 
bibliotekets boksamlingar och följer därmed det av de flesta amerikanska folkbibliotek 
tillämpade klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification (DDC). 
Klassifikations-, och därmed katalogiseringssystemet, tillåter endast en (1) 
klassifikationskod och passar således inte den nya flertermsindexeringen och 
användningen av andra former av kontrollerade vokabulärer, som tillämpas för de 
digitaliserade bilderna på PCO. På grund av systemets begränsningar registreras 
bilderna här endast på mappnivå, efter mapptillhörighet, men nu dessutom för första 
gången som unika objekt, genom deras särskiljande och individuella streckkoder. Dessa 
koder knyts i ett senare skede till posterna i PCO:s interna MS Access-databas och 
registreringssystem, vilket är specifikt utformat för den digitaliserade bildsamlingen, 
och som tar hänsyn till samlingens olika registreringsnivåer (som beskrivits översiktligt 
i början av kapitel 5 och även är illustrerat nedan i Fig.  5-1).  
 
4. Katalogisering och ursprung. Den källkod som anger varifrån bilden kommer, som 
samtliga bilder märktes med då de först inlemmades i samlingen, kontrolleras mot den 
kortkatalog där dessa källor registrerats. Katalogkorten som källkoderna refererar till, är 
förenklade och ej enligt AACR2 godkända katalogposter. Katalogkorten beskriver 
(företrädesvis) de böcker och tidskrifter från vilka bilderna ursprungligen klippts ut. 
Katalogiseringsformatet på katalogkortet på källnivå för den exempelbild som nämnts 
ovan, och som kommer att användas fortsättningsvis i exemplifierande syfte, finns i 
bilaga 3. Överst på kortet syns själva källkoden, 2486 (böcker har numerisk kod, 
tidskrifter alfabetisk), därefter följer bokens förenklade katalogpost, och slutligen ’a’ 
som är en rest från den tid då tre katalogkort trycktes för varje post (en för author ’a’, en 
för title ’t’ och en för subject ’s’). Bilder och mappar kontrolleras en sista gång, och 
därefter skickas de nu internregistrerade bilderna vidare till en extern konsult för 
scanning. Konsulten framställer varje bilds elektroniska avbild i fyra versioner; en liten 
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”frimärksbild” för rutnätssidan där bilder med samma ämnesord och indexeringstermer 
presenteras jämsides, en större för bilddetaljsidan, en helsidesförstoring för 
förstoringssidan, och slutligen en i hög upplösning (TIFF 6.0 format, enligt 9660 ISO 
standard88) för tryck, som PCO kan förmedla till användaren vid förfrågan, om 
upphovsrätten medger det. Filerna namnges och märks enligt RFP 97-9 89.  
 
5. Registrering och indexering. Följande moment har i skrivande stund ännu inte 
genomförts för de nytillkomna mapparna, därför beskrivs från denna punkt istället 
processen för det tidigare genomförda och redan publicerade urvalet från den första 
digitaliseringsomgången då 30 000 bilder registrerades och pub licerades. Som tidigare 
har förklarats registreras katalogposterna i PCO i tre nivåer, källnivå (source level), 
mappnivå (folder level) och bildnivå (picture level). Poster på källnivå innehåller den 
bibliografiska beskrivningen av boken, tidningen, tidskriften, eller annan källa, i vilken 
bilden ursprungligen publicerats eller på annat sätt offentliggjorts. Poster på mappnivå 
innehåller mapparnas ämnesord, indexeringstermer, och mapparnas innehåll (till 
exempel hur många). Poster på bildnivå innehåller den fullständiga bibliografiska 
beskrivningen av varje enskild bild inuti en mapp, inklusive ämnesord och 
indexeringstermer. För att belysa registreringsnivåernas relationer har de internt 
benämnts ’step-parent’ (styvförälder), ’parent’ (förälder) och ’child’ (barn). Fig.  5-1, 
illustrerar nivåerna och deras inbördes förhållanden (jfr. även bilaga 3-7).  
 
 
 
        (Bil. 3) 

         
  Källnivå      

9        (Bil. 4) 
 
 
 
  Mappnivå     (Bil. 5)   (Bil. 7) 

 
 
  Bildnivå     (Bil. 6) 

 

 

Fig.  5-1 Relationerna mellan PCO:s bildregistreringsnivåer 

 
 
Registreringen i detta moment görs i PCO:s interna databas, en MS Access-databas, 
vilken är den programvara som valts för detta syfte eftersom den är lättillgänglig och 
tillåter skräddarsydda lösningar. Valet av MS Access grundades också på programmets 
redan tidigare välkända kompatibilitet med Informix, som är det databassystem som 
ligger till grund för webbplatsens olika funktioner. Fortsättningsvis används 
exempelbilden för att beskriva de olika registreringsmomenten. Den information som 
hämtats från källkatalogposten i kortkatalogen förs över till källpostfilen i MS Access-
databasen, se bilaga 4. Vid registrering på mappnivå sker de första 

                                                 
88 Definierar hur datafiler ska representeras på CD-ROM. 
89 Library of Congress (LC) specifikation för filnamn. 
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ämnesklassifikationsmomenten – mappens ämnesord, klassifikationskod, 
indexeringstermer, och antal objekt registreras, se bilaga 5. Det är först i nästa steg, på 
bildnivå, som en fördjupad indexering av den enskilda bilden kan ske. Det är också här 
som varje individuell bild knyts till sitt ämnesord i bibliotekets interna integrations- och 
katalogiseringssystem DYNIX, genom bildens unika streckkod (’bar code’), se bilaga 6.  
 
Tilldelningen av indexeringstermer gjordes av en arbetsgrupp vars medlemmar hade 
varierande erfarenheter, bland annat konstnärliga. Medlemmarna valdes ut just baserat 
på deras bakgrund och de specialutbildades för projektet. Deras arbete övervakades och 
kontrollerades av en bibliotekarie som hade huvudansvaret för ämnesbestämning och 
tilldelning av termer.  
 
Publicering. En extern konsult ansvarar för produktion och skötsel av webbplatsen, vars 
funktioner och utseende utformats i nära samarbete med PCO. De olika 
bildregistreringsnivåerna utmynnar här i ett flertal ingångar för åtkomst genom olika 
sök- och browse-funktioner (se vidare om sökning och återvinning i kapitel 5.3.4). 
Syntesen av de ovan beskriva registreringsmomenten på exempelbildens webbsida 
illustreras i bilaga 7. 
 

5.2 Format och katalogisering 

Under denna rubrik diskuteras bildernas formella element; titel, kreatör, upphov, 
var, när, och av vem de publicerats. Syftet är att skapa en bibliografisk 
katalogpost som gör det möjligt att särskilja och återvinna dokumentet om man 
känner till någon av dessa element – dess titel eller upphov.  

 
När en bild återvunnits behöver användarna ofta tillgång till en katalogpost, för att 
kunna citera eller använda den på annat sätt, till exempel för att kunna avgöra om det 
behövs tillstånd för att reproducera och publicera bilden90. Utformningen av sådana 
katalogposter följer ofta väletablerade rutiner och standarder. Den sorts poster som 
diskuteras här kallas också surrogatposter, då de ur registreringssynpunkt kan betraktas 
som en form av ersättning för originalet. Enligt den australiske biblioteksforskaren Ross 
Harvey bör en idealisk surrogatpost vara så kortfattad som möjligt men ändå ange 
tillräckligt mycket detaljer för att säkerställa unik identifikation av ett dokument. Den 
bör ange dokumentets upphov och ämne, vara lätt att duplicera och följa generellt 
tillämpade standarder. Dessutom menar Harvey att det bör vara lätt att överföra posten 
till andra informationssystem, till exempel via MARC91. Detta har uppfyllts delvis på 
PCO, på vissa registreringsnivåer.  
 
Bilderna på PCO har katalogiserats till viss grad efter internt utformade regler som 
etablerats och utvecklats till följd av den fasta och fysiska samlingens behov under 
dennas 90-åriga framväxt. Cutters regel att man ska kunna finna ett dokument om man 
känner till dess titel, upphov och ämne har varit vägledande. De regler som utformats 
för PCO grundar sig på Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), MARC 21 och 
Elisabeth Betz Parkers Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and 
Historical Collections (Betz). Även Uniform List of Artist Names (ULAN), Library of 
Congress Name Authority File (LCNAF), och Thesaurus for Graphic Materials (TGM), 
                                                 
90 Arms 1999, s. 381. 
91 Harvey 1999, s. 13. 
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vilka har utvecklats som kompletterande verktyg vid bildkatalogisering, används i viss 
mån här, till exempel för namn och uniforma titlar.  
 
Som redan tidigare beskrivits registreras PCO:s bibliografiska och formella attribut i tre 
nivåer. De individuella bilderna katalogiserades inte till en början, utan endast källans 
upphov, på vad som här benämns som källnivå, och bildens mapptillhörighet, på 
mappnivå. Som källa betraktades den bok, tidning, tidskrift, eller annan form av 
publikation, från vilken bilden hämtats. Det var alltså inte själva bildernas skapare och 
upphovspersoner, som till exempel konstnär, illustratör, som tidigare var bildens 
upphov på källlnivå, utan istället den publikation som bilden en gång tillhört. Den 
bibliografiska beskrivningen på källnivå var mycket knapphändig, och har inte utförts i 
enlighet med godkänd AACR2-standard. Digitaliseringen och utformandet av PCO 
medförde dock behov av en mer utförlig och standardiserad katalogisering, och det blev 
då viktigt att registrera också de övriga två nivåerna, för att på så sätt skapa fler 
ingångar. Format utarbetades således för katalogisering på samtliga registreringsnivåer.  
 

5.2.1 AACR2 och Betz 

Tillämpas till viss grad på alla nivåer. Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition 
(AACR2) är biblioteksstandard, i USA såväl som i hög grad internationellt, för 
konstruktion av bibliografiska poster. Detta är ett regelverk som beskriver generella 
principer för katalogisering, snarare än bestämda regler för varje enskilt och möjligt 
fall92. Denna standard har i viss grad applicerats på PCO, dock inte fullt ut på alla 
registreringsnivåer. På käll- och mappnivå saknas vissa fält i beskrivningen, och de är 
därför inte helt enlighet med AACR2-standard. På bildnivå följs däremot AACR2 fullt 
ut.  
 
Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and Historical Collections 
(Betz) sammanställdes av Elisabeth Betz Parker 1982, och dess syfte var att ange 
riktlinjer för katalogisering av olika sorters visuellt material, till exempel fotografi, 
tryck, illustrationer och arkitektritningar. Reglerna utformades först för Library of 
Congress Prints & Photographs Division (P&P) och de utgör nu ett standardsupplement 
till kapitel 8 i AACR2, vilket fokuserar på katalogisering av ljud- och bildmaterial93. 
Betz regelsamling ger vägledning i katalogisering av grafiskt material inom den 
generella strukturen och teorin kring AACR2, och är inte avsedd att ersätta kapitel 8 i 
AACR2, utan är tänkt att fungera som ett komplement. För aktuellt material 
rekommenderas fortfarande företrädesvis kapitel 8 i AACR294.  
 
En grundprincip i Betz är att det kan tänkas finnas behov av att katalogisera bilder 
individuellt, kanske baserat på deras estetiska värde eller ikonografiska betydelse. Men 
ofta kan individuella bilder ha ett ganska lågt värde som enskild bild, men få mening 
och betydelse genom sitt sammanhang, genom att presenteras i den samling den 
tillhör95. I denna regelsamling läggs därför lika mycket vikt vid individuell 
katalogisering som vid katalogisering på samlings- och mappnivå. Vidare har koncepten 

                                                 
92 Harvey 1999, s. 46ff. 
93 Library of Congress (LC) 2005, avd. Graphic Materials 2004. 
94 Betz, E.W. 1982. Graphic Materials: Rules for Describing Orig. Items & Historical Collections, s. 4. 
95 Ibid., s. 5. 
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”primärkälla” och ”godkänd källa” som används vid bokkatalogisering omdefinierats 
här eftersom bilder ofta saknar sådan identifierande text.  
 
Källnivå. Källposterna på PCO är baserade på informationen som hämtats från MMPC:s 
fysiska katalogkort (se bilaga 3), vilka är summariska och inte fullständiga eller utförda 
enligt AACR2-standard. Om uppgifterna finns tillgängliga på kortet registreras här i 
PCO:s interna databas titel (publikationstiteln), upplaga, utgivningsort, utgivare, samt 
utgivningstid. Men här saknas bland annat fysisk beskrivning och medie- eller 
publikationsspecifika uppgifter, samt noteringar gällande seriella publikationer (se 
bilaga 4). 
 
Mappnivå. Informationen i posterna på mappnivå är hämtad från mapparna och deras 
fysiska innehåll. Här registreras mappens titel (ämnesordet, hämtat från PCSH), fysisk 
beskrivning och mediespecifika uppgifter. I posterna på mappnivå saknas bland annat 
publikationsfältet, eftersom de olika bilderna i mapparna oftast kommer från olika 
publikationer, och posten är därmed inte fullständig och godkänd ur AACR2-synpunkt. 
I den webbaserade bibliotekskatalogen LEO saknas även fysisk beskrivning på denna 
nivå (se bilaga 5).  
 
Bildnivå. På denna nivå registreras alla fält som krävs för en fullständig AACR2-post 
(se bilaga 6). Om informationen finns tillgänglig registreras här titel (hämtad från bilden 
själv, eller annan godkänd källa enligt Betz), upplaga, medie- eller publikationsspecifika 
uppgifter, utgivningsort, utgivare, utgivningstid, fysiska detaljer (till exempel mått) och 
specifik medieterm, samt övriga anmärkningar. De ekonomiska tillgångarna för detta 
digitaliseringsprojekt var begränsade, och det var därför endast på bildnivå som en 
fullständig AACR2-post kunde utföras.  
 

5.2.2 MARC 21 

Tillämpas till viss grad på alla nivåer. Machine Readable Cataloging (MARC) är en 
etablerad standard för utformning av bibliografiska poster. Den stödjer AACR2 och 
möjliggör utbyte av kataloginformation inom biblioteksvärlden96. MARC-standarden är 
inte i egentlig mening en katalogiseringsmetod, utan snarare ett standardformat genom 
vilket information i en katalogpost kan representeras, så att denna kan behandlas 
datatekniskt97. Registreringsposterna i PCO:s interna databas på käll-, mapp- och 
bildnivå är inte i MARC-format, men databasens struktur är baserad på MARC 21 
(amerikansk och i viss mån även internationell standard), och posternas fält är kodade så 
att de enkelt kan mappas över till MARC 21-formatet vid framtida behov.  
 
Mappnivå. Endast katalogposter på mappnivå finns nu direkt tillgängliga i fullt MARC-
format, och dessa finns att finna i filialbibliotekens gemensamma katalog LEO (se 
bilaga 5). De MARC-fält som specifikt gäller termer för beskrivning av bildernas 
fysiska form och funktion diskuteras mer utförligt i kapitel 5.4.2.  
 

                                                 
96 Besser & Hubbard 2005. 
97 Benito 2001, s. 51. 
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5.3 Klassifikation och ämnesord 

Under denna rubrik diskuteras registrering av bildernas ämnen. Det 
grundläggande syftet är detsamma som för katalogisering – att skapa en 
representation av ett dokument. Men här är målet att skapa ett surrogat av 
bildens mening och innehåll, snarare än dess formella egenskaper. Förfarande 
gör det möjligt att återvinna dokument om man känner till dess ämne.  

 
För att kunna greppa de tillämpade klassifikations- och indexeringsprinciperna på PCO 
krävs viss förståelse för hur den fysiska samlingen (MMPC) registrerats, eftersom den 
digitala samlingen (PCO) bygger på dessa principer. MMPC skiljer sig från PCO på ett 
flertal sätt. För att lokalisera och placera bilder på MMPC sker hylluppställning 
alfabetiskt efter de klassifikationskoder (’call number’) som konstruerats av det 
ämnesord eller den ämnesordssträng som namngivit varje mapp. Varje bild tilldelas 
endast en klassifikationskod, vilken är densamma som etiketten på den mapp i vilken 
bilden hör hemma. I bilaga 2 finns ett utdrag ur en sida av den interna ämnesordslistan 
(PCSH) som ligger till grund för klassifikationskoderna, och denna diskuteras också 
mer utförligt nedan i avsnitt 5.3.1. På MMPC används ett ämnesordsindex i form av en 
kortkatalog för ämnesåtkomst på bildnivå, och katalogkortens termer hänvisar till 
mapparna och deras ämnesord. Detta kortkatalogindex, som bara existerar som fysisk 
möbel, innehåller korsreferenser och hänvisningar som ’See’, ’See Also’, ’Use For’, 
’Same As’ och ’Filed With’. Kortkatalogindexet är placerat bakom referensdisken på 
MMPC, och användningen av densamma måste alltså ske genom en bibliotekarie. En 
stor del av bibliotekariernas uppgifter på MMPC upptas därmed av referensfrågor av 
varierande slag.  
 
Den digitala samlingen, PCO, har genom de nya tekniska möjligheterna och Internets 
utveckling långt fler och mindre begränsade ingångar för åtkomst. För att uppfylla 
Cutters regel att man ska kunna finna ett dokument om dess ämne är känt, används för 
klassifikation och tilldelning av ämnesord främst tre olika kontrollerade vokabulärer; 
den interna Picture Collection Subject Headings (PCSH), Thesaurus for Graphic 
Materials (TGM I&II), och Library of Congress Subject Headings (LCSH). 
Bildmaterialet korsindexeras med ämnesord som reflekterar nomenklaturer inom olika 
ämnesområden, eftersom samlingens heterogena användargrupper kan förväntas ha 
olika intressen och förmågor, och har därmed sina egna sätt att beskriva sitt 
informationsbehov. Anpassningen till en heterogen användargrupp har resulterat i 
tilldelning av bredare termer och ett grundare indexeringsdjup.  
 
Som diskuterats ett flertal gånger var bilderna tidigare registrerade endast på käll- och 
mappnivå, och åtkomst av bilder efter deras ämne utfördes genom ett kortkatalogindex. 
Denna organisation och klassifikationen av bilder efter deras ämnesord och 
mapptillhörighet har bevarats också på PCO. Detta möjliggör åtkomst av hela grupper 
av bilder inom ett och samma övergripande huvudämne, vilket kan vara mycket 
användbart som komplement till möjligheten att söka efter dem individuellt. Att 
möjliggöra åtkomst av grupper av bilder med en övergripande rubrik, i kombination 
med åtkomst av de individuella bilderna och deras mer specifika indexeringstermer, kan 
vara att föredra av flera skäl. Shatford Layne menar att inom vissa studieområden, som 
till exempel konsthistoria, är möjligheten att göra jämsides jämförelser mycket viktig, 
eller till och med av avgörande betydelse. Andra skäl är att en användare kanske inte 
klart kan verbalisera ett specifikt önskemål men ändå genom att ögna igenom grupper 
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av bilder kan finna det sökta eller på så sätt bli hjälpt med att formulera behovet. Vidare 
kan en användare med ett mycket specifikt bildbehov mer effektivt identifiera en önskad 
bild i en grupp på detta sätt, istället för att försöka formulera en detaljerad textuell 
beskrivning eller sökfråga 98.  
 

5.3.1 PCSH 

Tillämpas på mappnivå. Picture Collection Subject Headings (PCSH, eller Subject 
Headings for the Reserve Collection of the Picture Collection), som är den primära 
kontrollerade vokabulären för MMPC:s fysiska samling, består idag av cirka 12 000 
ämnesord. Den är också grunden för samlingens klassifikationssystem, som utvunnits ur 
ämnesorden och namngivit samlingens mappar, i vilka de fysiska bilderna förvaras efter 
deras primära ämne. Tilldelning av ämnesord görs efter bildens mest övergripande 
fokus. Bilden kan endast förvaras i en (1) mapp, och endast ett ämnesord per bild 
godkänns således. Denna interna ämnesordslista har sin historiska bakgrund i The 
Picture Collection: Subject Headings99, av William Dane, först utgiven 1910, och 
reviderad 1968, som är en ämnesordslista vilken ursprungligen utvecklades för The 
Picture Collection på Newark Public Library, New Jersey.  
 
Bildsamlingen i Newark grundlades och utvecklades av föreståndaren för detta, och 
flera andra amerikanska bibliotek, John Cotton Dana. Det var också Dana som under sin 
karriär var ansvarig för grundläggandet av de första bildsamlingarna på amerikanska 
bibliotek, av vilka den allra första iordningställdes 1889 i Denver, Colorado. Samlingen 
i Newark var den andra i ordningen, och där var Dana också föreståndare för såväl 
biblioteket som museet. Inom musei- och biblioteksdrift betraktas Dana nu som en 
ledande figur bland de tidiga amerikanska teoretikerna i ämnesområdet.  
 
William Danes ämnesordslista kom att vidareutvecklas 1952, av Norma Ireland, i boken 
The Picture File: In School, College, and Public Libraries, vilken även ger översiktliga 
och praktiska instruktioner och råd gällande hur en bildsamling bör sammanställas, 
hanteras och drivas100. Det är denna senare reviderade och utvecklade lista som har 
störst likheter med MMPC:s nu gällande interna ämnesordslista, PCSH. PCSH har dock 
utvecklats självständigt i förhållande till ursprunget och är nu helt fristående från 
originalet.  
 
Som nämnts är PCSH, förutom en enkel alfabetisk ämnesordslista utan korsreferenser 
och hänvisningar, även ett prekoordinerat, enumerativt och delvis fasetterat 
klassifikationssystem. Klassifikationskoderna framställs genom att ange den första 
termen i ämnesordssträngen i förkortad form i versaler, och sedan lägga till de 
förkortade fasetterna i gemener och siffror (siffror föregår alltid bokstäver). Liksom i 
det etablerade amerikanska standardverket LCSH finns ingen fixerad citeringsordning 
för ämnesordssträngarna, utan fasetternas kombinationer regleras genom olika principer, 
och sammanfogas på det sätt som bedöms mest praktiskt ur användarsynpunkt. PCSH:s 
klassifikationsschemas främsta syfte är att fungera som verktyg för fysisk placering, och 
för lokalisering av ämne på mappnivå. Listan står under ständig revidering och nya 
ämnesord skapas vid behov. När dessa behov uppstår och nya ämnesord ska läggas till 

                                                 
98 Shatford Layne 1994, s. 585. 
99 Dane, W. 1968. The Picture Collection: Subject Headings.  
100 Ireland, N. 1952. The Picture File: In School, College, and Public Libraries, s. 7. 
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listan, görs försök att anpassa dessa till LCSH, i strävan efter att uppnå konsistens 
mellan systemen. Ett exempel på detta är när ämnesordet ’Jumping rope’ (hopprep) 
skulle läggas till. MMPC valde då att istället anta ämnesordet ’Skipping rope’, som är 
äldre terminologi, men som är i överensstämmelse med LCSH.  
 

Costume 
... 
Costume – Ecclesiastic COSTU-Ecc 
...  
  - Bishop COSTU-Ecc-Bi 
...  

 
Ovan är ett illustrerande utdrag ur PCSH, av den ämnesordssträng (Costume – 
Ecclesiastic – Bishop) och klassifikationskod (COSTU-Ecc-Bi) som tilldelats 
exempelbildens mapp. Se även bilaga 2 för ett längre utdrag ur PCSH, samt bilaga 5 för 
exempelbildens ämnesord (det har på denna nivå titelfunktion), klassifikationskod (’call 
number’ - hylluppställning) och indexeringstermer på mappnivå.  
 

5.3.2 TGM I 

Tillämpas på mapp- och bildnivå. Förutom PCSH har ett ytterligare antal 
standardiserade referenskällor och auktoriteter använts för indexering under 
digitaliseringsprocessen. En av dessa är Thesaurus for Graphic Materials (TGM). 
Grundtanken vid utvecklingen av TGM var att möjliggöra ämnesordsindexering av 
bildmaterial, i synnerhet för stora och allmänna samlingar. Denna alfabetiska tesaurus 
har vuxit fram under en period av 50 år och den skapades först för att öka åtkomligheten 
till bildmaterialet i Library of Congress Prints and Photographs Division (P&P). Den 
första systematiska listan över ämnesorden sammanställdes av Elisabeth Betz Parker i 
Subject Headings Used in the Library of Congress Prints and Photographs Division 
1980, och 1987 publicerades den första versionen av TGM I101. Listan reflekterar ännu 
idag beståndet på den samling den ursprungligen skapades för. För underhåll av TGM 
svarar Library of Congress, och listan består av två delar, TGM I & TGM II. Under 
denna rubrik, Klassifikation och ämnesord, är det den första delen, TGM I, som 
diskuteras. Den andra delen, TGM II, är aktuell under rubriken Termer för 
bildbeskrivning (5.4.1). Den följande beskrivningen av TGM och dess användning har 
hämtats från TGM:s webbplats, såvida inget annat har angivits.  
 
TGM I är i stora delar baserad på LCSH, och består av ungefär 6 300 indexeringstermer 
och nästan lika många referenstermer. Eftersom det är svårare att skilja näraliggande 
begrepp från varandra vid ämnesbestämning av bilder än det är för text, har bara vissa, 
bredare termer i LCSH valts ut för användning också i TGM, för att göra valet av term 
lättare. Mer specifika termer som är särskilt lämpade för bilder har också lagts till listan. 
Listan är kompatibel med MARC 21. Den är strukturerad som en alfabetisk tesaurus, 
och vissa indexeringstermer medger underindelning i fasetter, som till exempel 
nationalitet, plats, tid. Eftersom termer bara läggs till när behov uppstår, enligt principen 
literary warrant, finns inte termer för alla tänkbara ämnen i listan, utan bara för de som 
den faktiska samlingen behöver. När det är nödvändigt eller bedöms vara användbart 

                                                 
101 Bilddatabaser och digitalisering: Plattform för ABM-samverkan. Ett samverkansprojekt mellan Kungl. 
Biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 2001-2002 2003, s. 231. 
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görs korsreferenser mellan korresponderande termer i LCSH och TGM I. I PCO:s 
interna databas refereras TGM I till som LCTGM (se bilaga 6, term Vestments och 
Bishops). Detta är också den förkortning som LC har tilldelat TGM I, för hänvisning till 
termens källa i MARC (fält 650). Av TGM:s instruktioner framgår att val och 
tilldelning av termer bör utföras med hjälp av Shatfords modell. Modellens huvuddrag 
beskrivs också i dessa instruktioner.  
 
ANSI-standard (American National Standards Institute) tillämpas vid utvidgning av 
listan, och enligt denna standard föredras termer ur vanligt språkbruk, som följer 
moderna amerikanska stavningskonventioner. TGM är ett flexibelt och anpassningsbart 
system. Det kan användas för postkoordinerad indexering, men dess termer kan också 
kombineras till ämnesordssträngar med fasetter. I tesaurusen presenteras ämnesordets 
hierarkiska plats i systemet genom relationshänvisningar till bredare och smalare 
termer. Bland dessa hänvisningar finns Used For (UF), Use (USE), Broader Term (BT), 
Narrower Term (NT) och Related Term (RT).  
 

Vestments  
 UF Church vestments  
 BT Clothing & dress  
  Religious articles  
 NT Enkolpia  

 Epigonation  
 Miters  
 
Ovan är ett illustrerande utdrag ur TGM I, av en av exempelbildens tilldelade termer på 
både mapp- och bildnivå, Vestments (mässhake – liturgiska överplagg), och dess 
relationer. Se även bilaga 5-7 för exempelbildens övriga tilldelade indexeringstermer, på 
mapp- och bildnivå. 
 

5.3.3 LCSH och LCNAF 

Tillämpas på mapp- och bildnivå (LCNAF på källnivå). Vid sidan av PCSH och TGM 
har också Library of Congress Subject Headings (LCSH) och Library of Congress 
Name Authority File (LCNAF) fungerat som referenskällor vid ämnesbestämning och 
indexering. LCSH och LCNAF är MARC 21-kompatibla. LCSH, som trycktes första 
gången 1909, hade till en början inga egentliga anspråk på att vara heltäckande, utan 
skapades för ett specifikt bibliotek, Library of Congress i Washington D.C., USA (LC). 
Tanken bakom listan har varit att nya indexeringstermer endast ska skapas då LC:s 
bestånd kräver det, enligt principen literary warrant. Trots detta är LCSH en 
internationell auktoritet och är i bruk på en mängd samlingar världen över.  
 
Även om det aldrig tillkännagivits formellt är LCSH tydligt influerat av Cutters mål och 
regler102, i vilka ingår att man ska kunna finna ett dokument i en samling om man 
känner till dess ämne. LCSH är enumerativt och prekoordinerat, med viss möjlighet till 
syntes genom fasetter. Det finns ingen fixerad citeringsordning av ämnesordssträngarna, 
utan fasetternas kombinationer regleras genom olika principer, och sammanfogas på det 
sätt som bedöms mest praktiskt ur användarsynpunkt. Ämnesorden är alfabetiskt 
ordnade, med relationshänvisningar som Used For (UF), Use (USE), Broader Term 

                                                 
102 Chan, L.M. 1978. Library of Congress Subject Headings: Principles and Application , s. 14ff. 
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(BT), Narrower Term (NT) och Related Term (RT). LCSH har inte tillhört 
primärkällorna vid ämnesordsindexering på PCO, utan har konsulterats endast i andra 
hand, när lämpliga termer saknats i TGM. För denna uppsats exempelbild har inga 
termer från LCSH tilldelats. 
 
För uniforma egennamn på konstnärer, illustratörer och andra kreatörer har LCNAF 
konsulterats. Även denna lista över uniforma titlar och namn underhålls av LC.  
 

LC Control Number: n 50042139   
HEADING: Boutell, Charles, 1812-1877.  

 
Ovan är ett illustrerande utdrag ur LCNAF, av det till exempelbilden tilldelade uniforma 
namnet på källnivå. Se även bilaga 4 för tillämpningen av denna kontrollerade term på 
källnivå.  
 

5.3.4 Sökning och återvinning 

För att förankra diskussionen kring ämnesingångar och kontrollerade vokabulärer ovan 
följer här en översikt av de sökfunktioner och ingångar som har skapats genom 
ämnesbestämningen och de olika registreringsmomenten. På PCO erbjuds tre möjliga 
sökmetoder: enkel sökning (Quick Search), avancerad sökning (Advanced Search), och 
”browse” (Browse). Sökning sker genom användning av nyckelord (keywords), vilka är 
hämtade både från de tillämpade referensverken, och ord och termer som kommer från 
andra registreringsfält i posterna. Här nedan beskrivs först den enkla och sedan den 
avancerade sökningen.  
 
Quick Search: Varje bild på PCO är sökbar genom användning av nyckelord 
(keywords), både vid enkel och vid avancerad sökning. Nyckelorden hämtas från 
katalogposternas följande registreringsfält: ’title’, ’creator’, ’date’, ’subject’, och ’note 
fields’ på alla registreringsnivåer. I Quick Search eftersöks också ordvarianter, så att 
”man hat” också finner ”man men hat hats”. Booleska operatorer ska inte användas. 
Används fler än en sökterm, skilda åt genom mellanslag, tolkas detta som det booleska 
AND och strängen återvinner alla dokument som innehåller alla sökta ord.  
 
Advanced Search: Principen här, enligt Advanced Search Help på PCO103, är att 
använda sig av nyckelord i det avancerade sökfönstrets sökformulär, och sedan 
specificera sökfrågan genom de tre rullistorna, enligt principerna som beskrivs nedan. 
Före sökning kan nyckelorden undersökas genom browse-sidans funktioner, där de vid 
registreringen använda kontrollerade indexeringstermerna finns listade. Också dessa 
redovisas i form av rullistor, på mapp-, bild-, såväl som på källnivå. Rullistornas termer 
på browse-sidan är kombinationer av termer från de kontrollerade vokabulärer som 
använts vid registreringen, och sådana som hämtats från objekten. Förutom att 
rullistorna med indexeringstermer utgör sin egen sökfunktion, som beskrivs nedan, 
fungerar de också som tesaurusar till stöd vid sökning på den avancerade söksidans 
sökformulär. I det avancerade sökfönstrets sökformulär ges tre alternativ, i form av 
rullistor, för att specificera och smalna av en sökfråga. Dessa illustreras här nedan i Fig.  
5-2.  
 
                                                 
103 Mid-Manhattan Picture Collection Online (MMPCO), avd. Advanced Search Help 2002. 
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• Lista 1. ‘Search in all fields’ finner termer från ‘title’, ‘creator’, ‘date’, ‘subject’ 
och ‘notes’- fälten. ’Search in creator/author/name fields’ finner egen- och 
institutionsnamn, och annan ansvarig för bilden, till exempel konstnär, grafiker 
och fotograf (termer hämtade från bildtexter, LCNAF, ULAN eller annan 
godkänd källa). ’Search in title fields’ finner nyckelord från titelfälten (från 
bildtexter, annan godkänd källa, eller konstruerad). ’Search in subject fields’ 
finner bildernas indexeringstermer från de kontrollerade vokabulärerna (TGM, 
PCSH, LCSH). ’Search in source code field’ finner bildens unika källkod som 
visar i vilken publikation bilden först publicerades, eller bildens donator. 
’Search in image id field’ finner varje bilds unika identifikationsnummer (vilken 
tilldelats under registreringen av den externa webbkonsulten).  

 
• Lista 2. ’Match all of these words’ kan likställas med det booleska AND. Finner 

alla objekt som innehåller alla de sökta orden. ‘Match any of these words’ kan 
likställas med det booleska OR. Finner de objekt som innehåller minst ett av 
nyckelorden. ’Match this exact phrase’ finner de objekt som innehåller 
nyckelord i exakt samma ordning som de skrivits in i sökformuläret.  

 
• Lista 3. ’Include word variants’ finner det exakt sökta ordet samt 

stavningsvarianter och böjningar. Till exempel sökning efter ”man hat” finner 
även ”men” och ”hats”. ’Match words exactly’ finner objekt som har exakt 
samma ord och ordföljd som skrivits in i sökformuläret.  

 
 
 
Advanced Search  

 
Search:   

 
 Search in all fields  Match all of these words   Include word variants  
 Search in creator/author/name fields  Match any of these words  Match words exactly  
 Search in title fields  Match this exact phrase  
 Search in subject fields  
 Search in source code field  
 Search in image id field  
 
 

   
 

Fig.  5-2 Sökfönstret (med dess rullistor nedfällda) för avancerad sökning 

 
 
Browse: I browse-funktioner kan alla registrerade och sökbara termer undersökas, och 
alla bilder med en viss term kan återvinnas därigenom. Rullistorna på browse-sidan är 
alfabetiska listor innehållande titlar, namn och ämnen. Med denna funktion ges en direkt 
ingång till bildernas ursprung, titel och ämne, genom listor som innehåller alla bilders 
exakta titlar, källor, namn på kreatörer och alla ämnen för vilka det finns bilder på PCO. 
Listorna fungerar också som ämnesordslistor som kan vara till hjälp vid avancerad 
sökning, och för att få en översiktlig överblick av PCO:s bildmaterial. Browse-sidan har 
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6 olika listor, som alla har olika innehåll. Nedan figur, Fig.  5-3, visar listan för mappar. 
Listornas innehåll beskrivs nedan.   
 

• ’Folder Titles’ (mapparnas titlar) innehåller termer från PCSH. ’Image Titles’ 
innehåller bildtexter eller annan text på bilden, eller annan källa, som kan 
betraktas som titlar, samt konstruerade titlar. ’Names’ innehåller namn på 
kreatörer som konstnärer, fotografer, grafiker och så vidare (hämtade från 
LCNAF, ULAN, eller annan godkänd källa). Även institutionsnamn här. 
’Subjects’ innehåller de tilldelade indexeringstermerna (hämtade från TGM I 
och LCSH). ’Source Authors’ innehåller namn på kreatörer som varit ansvariga 
för publikationen i vilken bilden publicerats, samt bildens donator (hämtade från 
kortkatalogen samt LCNAF). ’Source Titles’ innehåller titlar på källan, på den 
ursprungliga publikationen104 (vilka hämtas från kortkatalogen).  

 
 
 
Browse The Picture Collection Online 
 
Browse By: Folder Titles | Image Titles | Names | Subjects | Source by Author | Source by Title | 
   
 Please select a folder title.  
 -- Select a folder title here --  
 

 
 

   
Fig.  5-3 Sökfönstret för "Browse the Picture Collection Online" 

 
 
Efter sökning presenteras på resultatsidan en grupp frimärksstora bilder i ett rutnät, med 
de bilder som matchat de använda söksträngarna (exempelbildens frimärksbild är den 
andra från höger i Fig.  5-4). Genom att klicka på frimärksbilden förs man vidare till en 
förstoring, och klickar man på länken under frimärksbilden förs man till en mellanstor 
bild tillsammans med den mer detaljerade bibliografiska katalogposten på bildnivå (se 
exempelbilden i bilaga 7 för en avbildning av denna bibliografiska sida).  
 
 

 
Fig.  5-4 Sökresultatets rutnäts presentation 

                                                 
104 Mid-Manhattan Picture Collection Online (MMPCO) 2002, avd. Browse Help 2002. 
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5.4 Termer för bildbeskrivning 

Under denna rubrik diskuteras terminologi och standarder gällande bilders 
fysiska egenskaper och hur dessa ska registreras i MARC-formatet. Det är 
bildernas material, teknik och funktion som är i fokus här. Syftet är att skapa ett 
surrogat av bildens fysiska form, och på så sätt göra det möjligt att återvinna 
dokument som är framställda på liknande sätt och som har liknande funktion.  

 
På PCO är auktoritetskällorna för bildernas fysiska egenskaper främst TGM II och 
MARC 21.  
 

5.4.1 TGM II 

Tillämpas på bildnivå. Den andra delen av Thesaurus for Graphic Materials (TGM II) 
består av ungefär 600 termer, vilka uttrycker genre, bildtyp, syfte, fysisk form och 
attribut, teknik, och så vidare. TGM II kan användas på olika sätt, men utformades först 
främst för användning i kombination med MARC-formatet105. I PCO:s interna databas 
refereras TGM II till som GMGPC (Descriptive Terms for Graphic Materials: Genre 
and Physical Characteristics Headings). Detta är också den förkortning som LC har 
tilldelat TGM II, för hänvisning till termens källa i MARC (fält 655). I denna tesaurus 
finns teknik- och objektbeskrivande termer som Dagerrotyper, Affischer, Vykort och så 
vidare. Dessa är relaterade till varandra och bland de använda hänvisningarna finns UF 
(Used For), Use (USE), Broader Term (BT), Narrower Term (NT) och Public Note 
(PN)106.  
 

Book illustrations  
PN  Illustrations in books or pamphlets, whether 

photographs, photomechanical prints, or other media; 
whether still part of or detached from the volume. 
Also, drawings, photographs, prints, and other 
pictures made to be reproduced as illustrations, 
whether or not they were ever published.  

 UF Pamphlet illustrations  
 BT Illustrations  

 
Ovan är ett illustrerande utdrag ur TGM II, av den till exempelbilden tilldelade termen 
för fysisk beskrivning på bildnivå, Book illustrations (bokillustrationer), och termens 
relationer. Se även bilaga 6, där termen används på bildnivå i MARC 21 (fält 655).  
 

5.4.2 MARC 21 

Tillämpas på alla nivåer. Registreringsfälten på samtliga registreringsnivåer är kodade 
så att de kan mappas över till MARC-format vid behov.  
 

                                                 
105 Thesaurus for Graphic Materials II (TGM II) 2002, avd. Background 2004. 
106 Thesaurus for Graphic Materials II (TGM II) 2002, avd. Syntax and Structure 2004. 
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Källnivå. På källnivå är informationen i fälten knapphändig och syftar till att redovisa 
bildens kreatör och dess ursprungspublikation. Här används samma MARC 21-fält som 
vid bokkatalogisering. Inga fysiska egenskaper anges här.  
 
Mappnivå. De aktuella MARC 21-fälten för denna kapitelrubrik, Termer för 
bildbeskrivning, illustreras nedan. Dessa fält är hämtade från den kompletta posten i 
MARC-format på mappnivå, vilken finns exemplifierad i bilaga 5. 500-fälten används 
för ej materialspecifika och för generella anmärkningar107. 600-fälten är för 
ämnesingångar, 655 7 anger att indexeringssystemet är specificerat i $2, $a är fält för 
genre/form uppgift eller fokusterm, och $2 anger kod för tillämpat 
indexeringssystem108, i detta fall TGM II. Denna nivå är den enda av de tre som även 
registrerats i LEO, och posten finns där i fullt MARC 21-format.  
 

500 $a Pictures from various sources.  
655 7 $a Pictures $2 gmgpc 

 
Bildnivå. MARC 21-posten för fysisk beskrivning på bildnivå är för närvarande inte 
direkt åtkomlig, annat än som kodade fält i PCO:s interna Access-databas, vilka kan 
mappas över till MARC 21-format vid behov. De här aktuella fälten är först 300, som 
anger fysisk beskrivning av dokumentet. Här anges karaktäristik som dimensioner och 
andra beskrivande detaljer109. 300 $a anger antal/omfång (till exempel blad, här 
inkluderas term från etablerad lista), $b ger övriga fysiska detaljer som färgskala (färg 
eller svartvitt, men här bara om det är ett original och om teknik kan säkerställas), och 
$c ger mått i centimeter och tum. Vidare är 500-fälten aktuella här, vilka används för ej 
materialspecifika och allmänna anmärkningar110. På bildnivå noteras här övrig 
information, som tryckt eller skriven text på bilden, och kommentarer gällande fysiskt 
tillstånd. 600-fälten är för ämnesingångar. 655 7 anger att indexeringssystemet är 
specificerat i $2, $a är fält för genre/form uppgift eller fokusterm, och $2 anger kod för 
tillämpat indexeringssystem111.  
 

300 $a 1 print $b b&w $c 19 x 11 cm. (7 1/2 x 4 1/4 in.) 
500 $a Illustrations numbered (306-308). Printed on 

border: "Miscellaneous names and titles." With 
additional text. 

655 7 $a Book illustrations $2 gmgpc 
 
Om de kodade fälten på exempelbildens post på bildnivå skulle mappas över till 
MARC-format skulle de här aktuella fälten utformas enligt ovan.  
 

                                                 
107 MARC 21 LITE Bibliographic Format 2005, avd. Note Fields (Part 1: 50X-53X) 2004. 
108 MARC 21 LITE Bibliographic Format 2005, avd. Subject Access Fields (6XX) 2004. 
109 MARC 21 LITE Bibliographic Format 2005, avd. Physical Description, etc. Fields (3XX) 2004. 
110 MARC 21 LITE Bibliographic Format 2005, avd. Note Fields (Part 1: 50X-53X) 2004. 
111 MARC 21 LITE Bibliographic Format 2005, avd. Subject Access Fields (6XX) 2004. 
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5.5 Kapitelsammanfattning – MMPC och PCO 

Detta kapitel har omfattat en genomgång av MMPC/PCO, och dess processer, 
tillvägagångssätt och ställningstaganden, diskuterat med utgångspunkt från 
digitaliseringens olika steg. MMPC:s historiska bakgrund har beskrivits, och 
förklaringar och motivation till skapandet av den digitala samlingen PCO har givits i 
samband med detta. Det har vidare redogjorts för hur urvalet av bilder för den första 
omgången digitalisering har skett, och det har då framgått att det delvis grundat sig på 
bildernas kulturhistoriska värden, och på en önskan att utvidga bildsamlingens 
utbildande funktion. För den andra omgången har dock urvalet gjorts bland de bilder 
som bibliotekarierna själva menat är de som är viktiga att tillgängliggöra för 
allmänheten, efter institutionens eget tycke. De olika registreringsnivåerna som 
tillämpas på PCO har vidare redogjorts för, vilket lägger en grund för förståelse av 
samlingens ställningstaganden gällande registrering.  
 
Här finns också en sammanfattande rapport över hur min månadslånga praktik på PCO 
förflöt, där min uppgift var att genomföra många av de delmoment som hör till 
processen att lägga ut en ny grupp bilder på PCO. Med hjälp av denna rapport har jag 
också beskrivit de olika stegen i registreringsprocessen, samt de moment som ännu i 
skrivande stund är pågående. Under de tre rubrikerna Format och katalogisering, 
Klassifikation och ämnesord, och Termer för bildbeskrivning, har tillämpade metoder 
och standarder på PCO:s olika registreringsnivåer beskrivits och relaterats till en 
illustrerande exempelbild. Under rubriken Klassifikation och ämnesord har även 
utrymme givits för en översiktlig beskrivning av sökning och återvinningsmetoder på 
PCO.   
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6 KB och projektet Plattform för bilddatabaser 
[http://www.kb.se/ul/forvarv/publkat/Rapp_27.pdf] 
 

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek (bild av 
huvudbyggnaden till höger nedan). Dess huvuduppgift är att samla, beskriva, 
bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck, publicerat i Sverige, såväl som i 
utlandet. År 1661 fick KB den status det har idag, och det blev ett 

självständigt ämbetsverk 1877. Dess skrifter och övriga bestånd får inte lånas hem utan 
måste användas i biblioteket112. Sedan mitten av 1990-talet har KB genomfört flera 
digitaliseringsprojekt av pilotkaraktär för att skapa större tillgänglighet. Bland dessa hör 
projektet Plattform för bilddatabaser. Denna verksamhet har dock avtagit under senare 
år, i första hand beroende på bristande finansiering. KB har därefter främst satsat på att 
skapa standarder och kvalitetsnormer för digitalisering och registrering av digitaliserat 
material, och vill genom detta lägga grunden för ett långsiktigt samarbete mellan ABM-
institutioner, såväl nationellt som internationellt113. 
Det är själva projektrapporten som är 
diskussionsunderlag i denna uppsats, inte dess 
faktiska och eventuellt framtida tillämpning. Om inte 
annat anges baseras min beskrivning och förståelse 
för projektet i detta kapitel på slutrapporten av 
projektet Plattform för bilddatabaser, aktivitet 3, 
Registrering.  
 
Projektet Plattform för bilddatabaser utmynnade i en rapport som sammanställdes av 
Magdalena Gram och Ulrika Kjellman, och i denna gjordes en rad rekommendationer 
till KB:s ledning. Delar av arbetets resultat är direkt tillämpbart redan nu, medan andra 
delar behöver fortsatt diskussion och utredning. Detta är alltså inte ett avslutat projekt 
och arbetsgruppernas rekommendationer har till stora delar ännu inte resulterat i helt 
funktionella standarder och regler. Ett delmål för arbetet var att bildmaterialet på KB på 
sikt skall kunna registreras i MARC 21-format och länkas till LIBRIS och det lokala 
systemet REGINA114. Ett ytterligare delmål för var att fungera som grundstudie inför ett 
än större projekt, Bilddatabaser och digitalisering: Plattform för ABM-samverkan, som 
publicerades 2003. Målet för denna senare och långt större studie var att skapa en 
plattform för samverkan mellan ABM-institutioner, gällande standarder och regler för 
digitaliserade samlingar.  
 
Avsikten här är inte att återberätta projektets rapport. För detaljerad information 
hänvisas till den av Gram och Kjellman sammanställda rapporten, vilken finns fritt 
åtkomlig på KB:s webbplats i PDF-format (se källförteckning). Men, här görs för 
jämförelsens skull en översikt av de för denna uppsats väsentliga och relevanta delarna i 
Gram och Kjellmans rapport – de tre rubriker som faller under aktivitet 3, Registrering. 
Dessa har diskuterats och relaterats till annan litteratur, och till PCO. Aktivitet 3, 
Registrering, inom projektet har syftat till att skapa klarhet i om hur olika typer av 
material skall registreras och göras sökbart i KB:s planerade digitala bildsamling. KB 
har ett flertal samlingar som berörs av projektet, men här har en koncentration gjorts på 
                                                 
112 Kungl. biblioteket (KB) 2005, avd. Om KB 2005. 
113 Kungl. biblioteket (KB) 2005, avd. Digitalisering på KB 2004. 
114 Kungl. biblioteket (KB) 2005, avd. Om projekt Plattform för bilddatabaser 2003. 
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Kbe – Enheten för kartor, bilder och musiktryck. Koncentrationen på främst Kbe har 
gjorts eftersom tanken varit att på grund av variationsrikedomen i just denna samlings 
bildmaterial kan den tjäna som modell och utgångspunkt för många olika sorters 
bildsamlingar, och därtill för den gemensamma registreringsproblematiken på 
bildsamlingar i stort115. Kbe-samlingarna innehåller allt från fotografier, teckningar, 
akvareller, till tryck av skilda slag (exempelvis gravyrer, träsnitt och litografier). 
Objekten är främst konstbilder på papper, ofta massproducerad, med en vardaglig 
motivkrets.  
 

6.1 Format och katalogisering 

Format och katalogiseringsgruppen hade i uppdrag att arbeta fram ett 
katalogiseringsformat för bildmaterial. Det nya SweMARC-formatet för bildbeskrivning 
är ett resultat av deras arbete. Gruppen har också utfört ett antal provkatalogiseringar av 
olika slags bildmaterial116. Dessa provkatalogiseringar har gjorts i LIBRIS och där har 
även det nya SweMARC-formatet prövats. Ett antal av de provkatalogiserade posterna 
finns åtkomliga via Internet (dock ej med bild).  
 
Till de frågor som uppstått vid provkatalogiseringen hör generella problem gällande 
godkänd och primär källa, upphovsansvar, och hur titel, teknik, mått och annan text ska 
anges. För provkatalogiseringar av bildernas formella element har Format och 
katalogiseringsgruppen, liksom arbetsgruppen på PCO, konsulterat främst två 
auktoriteter. Dessa är dels kapitel 8 i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 
(KRS)117 som är det kapitel i KRS och AACR2 som behandlar bildmaterial, och dels 
Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and Historical Collections 
(Betz), vilket redan tidigare beskrivits i MMPC och PCO-kapitlet, och som är ett 
supplement till kapitel 8 i AACR2. I viss mån har en egen standard också utarbetats, till 
exempel gällande uppgifter om hur man mäter bildmaterial.  
 
I slutorden under denna rubrik i Gram och Kjellmans rapport konstaterar Format och 
katalogiseringsgruppen att SweMARC-formatet är flexibelt och funktionellt nog för 
katalogisering av bildmaterial. Gruppen menar att formatet kan rekommenderas även 
för andra institutioner och bildsamlingar. Man ser gemensam användning av formatet 
som önskvärt också ur ett internationellt perspektiv, särskilt då det svenska MARC-
formatet, SweMARC, liksom MARC-formatet i många andra nordiska länder, alltmer 
anpassas till internationell standard. MARC 21 (tidigare USMARC) är internationellt 
sett det mest använda formatet och är på väg att bli de facto-standard118.  
 

6.1.1 KRS, Betz, och SweMARC 

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) är standard för katalogisering och 
konstruktion av bibliografiska poster på svenska bibliotek. Reglerna i detta verks kapitel 
8 i är tänkta att täcka beskrivningar av alla slags bildmaterial, samt samlingar av 

                                                 
115 Gram & Kjellman 2000, s. 21. 
116 På grund av omorganisering på KB och LIBRIS webbplatser har dessa sidor flyttats och har i 
skrivande stund inte kunnat återfinnas. 
117 KRS är den svenska översättningen av AACR2. 
118 Benito 2001, s. 53. 
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bildmaterial119. I Format och katalogiseringsgruppen menade man att trots att KRS 
kapitel 8 ger vissa hållpunkter för katalogisering av bilder, är regelverket alltför 
summariskt för vara fullt användbart vid bildkatalogisering. Till exempel uppfattades 
definitionen av primärkälla som alltför snäv, då den förespråkar sådan information som 
är direkt fästad på objektet (KRS 8.0B1). Därför har även Betz konsulterats i lika hög 
grad vid provkatalogiseringen, där regeln är att även information från sekundära källor 
som kataloger och muntliga källor ska gälla för primära. Var denna information har 
hämtats från anges sedan i ett anmärkningsfält (Betz 0B1.1.). Dessa båda regelverk, 
KRS och Betz, har tillsammans med LIBRIS formathandbok120 i projektet Plattform för 
bilddatabaser resulterat i en sammanställning, en ”Lathund” (Bildkatalogisering: 
Lathund för LIBRIS-registrering)121, som nu fungerar som en utvidgning av KRS 
kapitel 8. I denna redovisas formattillämpningar i LIBRIS och den praxis som man 
kommit fram till i Format och katalogiseringsgruppen. En stor del av de 
katalogiseringsproblem som arbetsgruppen identifierade har reglerats i lathunden.  
 
Ett exempel på en provkatalogiserad post finns bifogad i bilaga 8. Här finns en skillnad i 
utgångspunkt jämfört med PCO. Katalogiseringen har här gjorts endast på bildnivå. 
Men bilden har likväl på ett med PCO jämförbart sätt gjorts åtkomlig även på 
”mappnivå” genom dess ämnesord och klassifikationskod, och ”källnivå” genom 
anmärkningsfälten. Format och katalogiseringsgruppen utgår alltså från själva objektet 
vid katalogiseringen av bilder, till skillnad från MMPC som traditionellt utgått från 
källan och mapparna, med dess tillhörande ämnesord. Kreatören har här gjorts till 
huvuduppslag och med hjälp av funktionskoder och funktionstermer i SweMARC kan 
samtliga upphovspersoners funktion anges, på samma sätt som registrering nu sker på 
PCO, i de fall kreatörernas namn är kända.  
 

6.2 Klassifikation och ämnesord 

Klassifikations- och ämnesordsgruppens uppdrag var att utreda hur man ska skapa 
sökingångar via ämnesord och klassifikationskoder till bilderna i KB:s digitala 
bildsamling. I detta ingick att undersöka befintliga klassifikationssystem och 
ämnesordsregister för beskrivning av bildinnehåll, samt att lyfta fram en metod för 
analys av bildinnehåll. I samband med detta har en del bildmaterial provindexerats.  
 
Den metod för bildanalys som diskuteras i rapporten är Panofskys tre nivåer för 
tolkning av bilders mening och innehåll, och det är hans grundläggande modell som 
lyfts fram, snarare än till exempel Shatfords vidareutvecklade version. I Klassifikations- 
och ämnesordsgruppen menar man att genom att identifiera de olika betydelsenivåerna i 
bilden kan man bättre förstå vilka av dessa som bör indexeras. Hittills har personalen 
upplevt registreringen av Kbe:s material som knapphändig och inadekvat som verktyg 
för att kunna möta användarnas behov. I den mån bildmaterialet alls har 
innehållsbeskrivits har det utförts på den ikonografiska nivån, i likhet med många andra 
traditionella institutioner med bildsamlingar. Däremot har beskrivning på pre-
ikonografisk nivå varit i stort sett obefintlig. Tilldelningen av ämnesord har heller inte 
varit styrd av någon auktoritet eller modell.  

                                                 
119 KRS 1990, s. 192. 
120 LIBRIS 2005, avd. LIBRIS Formathandbok 2004. Denna handbok är en bearbetad översättning av 
MARC21 Concise Format. 
121 Kungl. biblioteket (KB) 2005, avd. Bildkatalogisering: Lathund för LIBRIS-registrering 2000. 
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Användarna på KB består i huvudsak av två grupper med olika behov av ingångar till 
materialet: den ena gruppen är forskare och studenter och den andra är representanter 
för förlags- och reklambranschen. Den första gruppen tycks söka med hjälp av 
traditionella registreringselement som namn, titel, personer, och på den ikonografiska 
nivån. Dessa användare har vana, kunskaper och ett tålamod som är anpassat till den 
tidskrävande arbetsuppgiften. Den andra gruppen, som ofta har kommersiella intressen, 
har andra behov, tidsramar och sökvägar. De frågar efter bildinnehåll av mer generell 
karaktär (på ämnesordsnivå, eller pre- ikonografisk nivå), till exempel avbildade objekt, 
stämningar eller traditionella scener. Sådana ingångar har hittills i stort saknats och 
framtidens användare förväntas alltmer fokusera på den sortens frågor122. 
Klassifikations- och ämnesordsgruppen menar att om KB:s material ska göras 
tillgängligt för en bredare allmänhet måste registreringsmetoderna anpassas efter denna 
heterogena allmänhets varierande behov.  
 
Klassifikations och ämnesordsgruppen konstaterade att det i Sverige saknas ett allmänt 
vedertaget klassifikationsschema eller ämnesordsregister för bilder. Både i Gram och 
Kjellmans rapport Plattform för bilddatabaser och i uppföljningen Bilddatabaser och 
digitalisering: Plattform för ABM-samverkan har en granskning av ett antal befintliga 
system genomförts, och man konkluderar i båda fallen att inget existerande system är 
direkt överförbart för KB:s behov i dess nuvarande form. Inte heller kan de metoder 
som används på kommersiella bildsamlingar tillämpas, bland annat för att biblioteket 
och liknande institutioner styrs av krav på vetenskaplighet och objektivitet, en aspekt 
som denna sorts företag inte behöver beakta vid ämnesbeskrivning av sina bilder. De 
befintliga system för användning inom ABM-institutioner som likväl har undersökts här 
är Outline (ett amerikanskt klassifikationssystem översatt till svenska, och som främst 
används av museer), Art & Architecture Thesaurus (AAT, en kontrollerad vokabulär 
bestående av termer från det konstvetenskapliga och arkitekturhistoriska området), samt 
ICONCLASS (ett ikonografiskt klassifikationssystem för bilder).  
 
Efter att ha utforskat de ovan beskrivna vokabulärerna lämnar Klassifikations- och 
ämnesordsgruppen två alternativa förslag. Det ena är att använda flera existerande 
system i kombination, och att göra det på ett sådant sätt att samlingen system också blir 
både nationellt och interna tionellt kompatibel. Det andra är att göra en vidareutveckling 
av SAB (Klassifikationssystem för svenska bibliotek) och en utbyggnad av Svenska 
ämnesord, med tillägg av specifika och öronmärkta bildämnesord. Det sistnämnda 
förslaget menar man skulle resultera i ett enkelt system som är väl anpassat efter de 
egna samlingarna, men som har lägre grad av koordination med andra bildsamlingar. 
Arbetsgruppen för motivindexering i rapporten Bilddatabaser och digitalisering: 
Plattform för ABM-samverkan kommer till liknande slutsatser, och förordar en 
kombination av befintliga system. De förespråkar vidare att utforska möjligheten att 
utveckla ett parallellt system till SAO som är särskilt anpassat för indexering av 
bildmaterial, enligt samma modell som TGM har utvecklats i förhållande till LCSH123. 
För auktoriserade namnformer hänvisas till LIBRIS auktoritetslistor.  
 

                                                 
122 Se till exempel Enser 1995. 
123 Bilddatabaser och digitalisering: Plattform för ABM-samverkan 2003, s. 214. 
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6.2.1 SAO och SAB 

Eftersom det i Sverige och vid KB redan finns en etablerad ämnesordslista (SAO) och 
ett klassifikationssystem (SAB) för textmaterial, föll det sig naturligt för 
Klassifikations- och ämnesordsgruppen att undersöka dessa för ändamålet genom att 
provkatalogisera ett antal bilder (se exemplet med den provkatalogiserade posten i 
bilaga 8).  
 
Svenska ämnesord (SAO) innehåller cirka 35 000 ämnesordskombinationer inom alla 
ämnesområden. SAO är en kontrollerad vokabulär för indexering som utvecklats på KB 
i samarbete med andra bibliotek. Systemet består av en databas med kontrollerade 
ämnesord och riktlinjer för hur ämnesordsindexeringen ska utföras. Dessa riktlinjer 
grundar sig på internationella principer, bland annat på auktoriteter som LCSH och 
IFLA. För underhåll och utveckling av ämnesordsdatabasen svarar BUS - Enheten för 
bibliografisk utveckling och samordning vid Kungl. biblioteket124. SAO är avsedd för 
indexering av textdokument, men på KB har ämnesorden i viss mån även använts för 
affischer och gravyrer, och Klassifikations- och ämnesordsgruppen menar att ingenting 
egentligen emotsäger att denna ämnesordslista skulle kunna användas även för bilder. 
Detta skulle även vara funktionellt ur internationellt hänseende, då en mappning av 
ämnesorden i SAO till LCSH redan nu har påbörjats125.  
 
I SAO kan man hitta termer för sökning i olika databaser samt för indexering av olika 
slags material. Ämnesordslistan kan med generella termer beskriva både huvudmotiv 
och vissa bildelement, men saknar i dagsläget många termer som skulle krävas för att 
vara fullgod för användning vid bildindexering. Vissa egenskaper eller aspekter kan 
beskrivas med hjälp av underindelningar till ämnesorden, som -allmänna, -kronologiska, 
-geografiska, -språk, - formämnesord men även genreämnesord, men dessa är alla 
anpassade till text126. I SAO saknas i stort sådana bildanpassade formämnesord som kan 
beskriva material, kategori, färg, form och funktion. Nya ämnesord tillförs kontinuerligt 
och när det bedöms att behov föreligger. Strukturen är alfabetisk med en viss hierarki. 
Endast en (1) term för samma företeelse godkänns. Vissa hänvisningar görs i listan, men 
dessa upplevs av Klassifikations- och ämnesordsgruppen som något ostrukturerade. 
Från SAO ges dock bra ingångar till SAB, och de båda systemen är också i övrigt 
kompatibla och kompletterande127.  
 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB) är det allmänt tillämpade 
klassifikationssystemet på svenska folkbibliotek, och systemet är i det närmaste unikt 
för Sverige. Det är ett enumerativt och i princip hierarkiskt system, med viss möjlighet 
till fasettering. Detta system är avsett för klassifikation av textdokument, och 
företrädesvis böcker, men har även av Klassifikations- och ämnesordsgruppen använts 
vid provklassificering av bilder. Ett exempel på en provkatalogiserad och -klassificerad 
post är bifogad i bilaga 8. Bilden, som i dessa provposter tyvärr inte är åtkomlig, har 
som visas i bilagan tilldelats SAB-koden Ncbl/B (Geografi - Sverige - Götaland - 
Dalsland / Bilder) 
 

                                                 
124 Kungl. biblioteket (KB) 2005, avd. Om Svenska ämnesord 2005. 
125 Bilddatabaser och digitalisering: Plattform för ABM-samverkan 2003, s. 232. 
126 Ibid., s. 233. 
127 Ibid., s. 232. 
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Då de båda ämnesordslistorna har lägre grad av hierarkisk struktur är SAO och PCSH i 
viss mån jämförbara här. Men PCSH är avsedd endast för mappnivå. Tanken här är att 
SAO skulle kunna tillämpas på bildnivå, och för detta ändamål har PCO valt en tesaurus 
som är mer specifikt utvecklad för just bilder, TGM I. Andra referenskällor som 
diskuterats av Klassifikations- och ämnesordsgruppen inkluderar AAT, som underhålls 
av Getty Institute, och som är ett system helt fristående från de mest tongivande 
auktoriteterna inom biblioteksvärlden, som LC.  
 

6.3 Termer för bildbeskrivning 

Termer för bildbeskrivningsgruppen fick i uppgift att utveckla bildformatet i samband 
med LIBRIS arbete med utformningen av det nya SweMARC-formatet. Ett av målen 
med LIBRIS är att skapa stöd för internationella standarder128. Uppgiften bestod i att 
fastställa de bildkategorier som skulle ingå i det nya SweMARC-formatets bildformat, 
samt den terminologi som ska användas för beskrivning av bildmaterial ur fysisk, 
innehållsmässig och funktionsmässig aspekt i de nya SweMARC-fälten för 
bildbeskrivning; 007 (bildteknik) och 008 (bildfunktion).  
 
Det finns en mängd termlistor för bildbeskrivning på olika institutioner i Sverige, men 
det saknas samordning dem emellan. Bland de källor som Termer för 
bildbeskrivningsgruppen konsulterat för format-, terminologi-, definitionsfrågor, finns 
MARC 21 och UniMARC129, Art & Architecture Thesaurus (AAT), Tekniska 
Nomenklaturcentralen (TNC), och de nu tillämpade funktionskategorierna på KB. 
Gruppen har bland annat utifrån TNC:s riktlinjer formulerat en mall för definition av 
bildtermer, som skulle kunna fungera vid fortsatt definitionsarbete i samverkan med 
andra ABM-institutioner.  
 

6.3.1 SweMARC 

För att genomföra den första uppgiften undersöktes bildkategorierna i MARC 21 
(tidigare USMARC) och Termer för bildbeskrivningsgruppen konstaterade då att den 
nästan helt täckte bibliotekets bestånd av bildkategorier, med undantag för kategorin 
’Silhuetter’. MARC 21-formatets bildkategorier antogs således i befintlig form till nya 
SweMARC, men med den saknade silhuettkategorin tillagd.  
 
Två nya fält tillkom vid utvecklingen av nya SweMARC och som dess andra uppgift 
fastställde Termer för bildbeskrivningsgruppen vilka termer för beskrivning av 
bildmaterial, ur innehållsmässig och funktionsmässig aspekt, som skulle ingå i dessa. 
De nya fälten är 007, i vilken fysisk beskrivning av bilderna anges i kodform, såsom 
materialkategori, färg, underlag och så vidare, och fält 008, som används för att 
beskriva bildernas funktion, innehåll och motiv. För godkända termer i dessa fält valde 
gruppen att i hög grad utveckla en egen termlista, då MARC 21 visade sig sakna termer 
och koder för att ange bildteknik. I flera fall bygger dessa egna termlistor på termer som 
importerats från UniMARC. 
 

                                                 
128 Benito 2001, s. 53. 
129 Internationell MARC-standard och länk mellan olika MARC-format.  
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6.4 Kapitelsammanfattning – KB 

Detta kapitel har omfattat en beskrivning av KB, KB:s pågående digitaliseringsprojekt, 
samt den rapport som projektet Plattform för bilddatabaser utmynnade i, vilken 
sammanställdes under 2000 av Gram och Kjellman. Arbetet inför digitaliseringen av 
KB:s bildsamling är ännu pågående, och de olika arbetsgruppernas rekommendationer 
har därför ännu inte till de större delarna resulterat i faktiska och tillämpade standarder 
och regler. Uppgifterna under de tre rubrikerna, Format och katalogisering, 
Klassifikation och ämnesord, och Termer för bildbeskrivning, i aktivitet 3, Registrering, 
som är av huvudintresse här, har fått en översiktlig redogörelse och har också relaterats 
till standarder, regelverk, och vokabulärer för eventuell framtida tillämpning som 
diskuterats av de olika arbetsgrupperna. Vidare har vissa översiktliga jämförelser med 
val och tillämpningar på PCO gjorts.  
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7 Analys 
Den huvudsakliga uppgiften i denna uppsats har varit att undersöka en exemplifierande 
och operationell digital bildsamling på ett bibliotek, jämsides med en planerad dito, och 
genom dessa undersökningar diskutera relationen mellan teori och praktik inom nutida 
institutionell bildregistrering. Tyngdpunkten ligger på ämnesanalytiska aspekter, men 
också de formella registreringsmomenten har beaktats och knutits an till teoretiska 
ståndpunkter. De grundläggande frågorna som varit till stöd för diskussion och analys är 
de följande:  
 

• På vilket sätt har frågor kring bildregistrering, ämnesanalys och standardisering 
lösts eller diskuterats på ett urval exemplifierande bildsamlingar?   

• Hur förhåller sig samlingarnas praktiska tillämpning till de här beskrivna 
teoretiska principerna?  

 
I biblioteksvärlden eftersträvas gemensamma standarder och rutiner, för att på så sätt 
möjliggöra bibliografisk kontroll och samkatalogisering. Men när det gäller 
bildregistrering är bibliotekens erfarenhet begränsad och bland många tänkbara skäl till 
detta kan vara att bilden historiskt och i bibliotekssammanhang inte haft samma starka 
tradition som textbaserat material130. Konstbibliotekarien Helene Roberts går så långt 
som att hävda att text och bild historiskt till och med har stått i motsatsställning, särskilt 
inom den akademiska världen, och menar att text där betraktats som manlig, logisk och 
rationell, medan bilder setts som kvinnliga, flyktiga och irrationella131. Även Shatford 
framför beskrivande i samma anda den utbredda åsikt som gör gällande att bilder inte är 
särskilt användbara som informationsbärare – verklig information bör vara torr, trist och 
svårbegriplig, och därmed vara befriad från det behag för ögat och den greppbarhet som 
bilder kan förmedla 132. Oavsett de historiska skälen har bilders ställning och betydelse 
nu förändrats, inte bara på biblioteken. De används allt mer i elektroniska medier, i 
såväl den akademiska världen som samhället i stort, för att förklara text, komplettera, 
eller ersätta den. Bildens särställning som informationsbärande dokument har 
omvärderats – de är nu allestädes närvarande och behovet av att finna funktionella 
verktyg för deras hantering har därmed fått allt högre aktualitet.  
 
I denna uppsats har två bildsamlingar och deras digitaliseringsprocesser och 
tillvägagångssätt undersökts. Syftet har varit att genom dessa samlingar undersöka och 
jämföra hur hanteringen av bilder praktiskt har lösts, samt visa på relationen mellan 
teori och praktik. Ett flertal metoder och teoretiska principer för bildregistrering, 
ämnesanalys och standardisering har redovisats här, i relation till deras tillämpning på 
faktiska bildsamlingar. De båda här undersökta bildsamlingarna har i många fall valt 
liknande eller samma referenskällor och auktoriteter, men som de tillämpat på delvis 
olika sätt. Orsakerna till att valen av tillämpningsmetoder skiljer sig åt kan vara många, 
men ett skäl som är påtagligt ur svensk synvinkel är förstås att den här undersökta 
amerikanska samlingen har språket till sin fördel – många existerande och etablerade 
format och vokabulärer är på engelska och är utarbetade i ett angloamerikanskt 
                                                 
130 Gram & Kjellman 2000, s. 62. 
131 Roberts, H. 2001. A Picture is Worth a Thousand Words: Art Indexing in Electronic Databases. 
Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) , s. 912. 
132 Shatford 1984. Describing a Picture: A Thousand Words are Seldom Cost Effective. Cataloging & 
Classification Quarterly, s. 14. 
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sammanhang. Således, till skillnad från KB:s arbetsgrupper har PCO inte behövt 
utveckla och omforma några system, utan bildsamlingen har kunnat tillämpa färdiga 
regelverk och standarder som visat sig fungera väl för samlingens behov. KB:s 
arbetsgrupper däremot har i flera fall valt att luta sig mot etablerade standarder, och har 
sedan vidareutvecklat och anpassat dem för att passa den specifika samlingen, och för 
att fungera i svenska förhållanden och med det svenska språket.  
 
Också detta kapitel är organiserat efter Gram och Kjellmans rapport av projektet 
Plattform för bilddatabaser, men vägledning av dess tre rubriker i aktivitet 3, 
Registrering. Här analyseras de båda bildsamlingarnas tillvägagångssätt samt tillämpade 
och tänkta standarder genom en jämsides jämförelse. På PCO har registrering av bilder 
skett på tre nivåer, men i detta kapitel kommer främst bildnivån att diskuteras, då denna 
är tydligast jämförbar med arbetet som utförts i projektet Plattform för bilddatabaser. 
Kapitlet är baserat på resultat och diskussioner i Gram och Kjellmans rapport och på 
samtal med bibliotekarier på PCO, samt projektdokument gällande 
digitaliseringsprocessen av MMPC, till PCO.  
 

7.1 Format och katalogisering 

Under denna rubrik har förts diskussioner gällande bildernas formella element, såsom 
titel, ursprung och publikationsdata. Dessa element identifieras och separeras för att 
skapa en bibliografisk katalogpost, eller ett surrogat, vilken distinkt särskiljer en 
katalogpost från en annan i en katalog. Dokumentet, bilden, kan sedan återvinnas om 
användaren är bekant med någon del av denna information. Arbetsgrupperna på PCO 
och på KB har för ändamålet konsulterat samma regelverk: kapitel 8 i AACR2/KRS, 
MARC 21/SweMARC, och Betz. AACR2 och MARC har idag dominerande ställning 
på bibliotek och liknande institutioner i stort, trots att det inte finns någon egentlig och 
internationellt överenskommen standard för katalogisering av bilder133. Syftet med 
dessa regelverk är att fastlägga generella principer för katalogisering, snarare än att 
lägga fram bestämda regler för varje enskilt och möjligt fall134. De tre regelverken utgör 
den teoretiska basen här, vars relation till praktisk tillämpning analyseras och diskuteras 
under denna rubrik.  
 
Följande resonemang baseras på upplägget i underrubriken Generella problem, under 
rubriken Format och katalogisering i aktivitet 3, Registrering, i Gram och Kjellmans 
rapport. Vad gäller Godkänd källa har både PCO och MMPC va lt att använda sig av 
Betz definition (Betz 0B1.1.), snarare än AACR2/KRS (KRS 8.0B1) något snävare dito. 
Denna definition medger inhämtande av information även från sekundärkällor, såsom 
text från annan källa än objektet, utställningskataloger, muntliga och personliga källor, 
och så vidare. Var informationen hämtats anges sedan i ett anmärkningsfält (MARC 21 
500).  
 
För Upphovsuppgifter finns vissa grundläggande skillnader mellan samlingarnas synsätt 
och utgångspunkter. På PCO har bildens upphovsperson noterats i de fall namnen varit 
synliga på själva objektet eller av annat skäl varit känt. Traditionellt, på MMPC, har 
ursprungspublikation eller dess författare istället fått gälla för upphov (numera kodat 
som tilläggsnamn i fält MARC 21 7XX). Detta är kanske delvis på grund av bildernas 
                                                 
133 Graham 2001, s. 23. 
134 Harvey 1999, s. 46ff. 
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karaktär – många är intimt förbundna med sin publikation eftersom de flesta av dem har 
funktionen av en illustration till en text. Här anas kanske också den högre värderingen 
av text genom historien. Upphovsuppgiftens funktion i relation till objektet kodas i 
registreringsfälten på källnivå genom ”relator codes”135 (dessa MARC 21-koder 
används för att uttrycka en persons eller institutions funktion vid tillblivelsen av ett 
objekt). Endast i de fall då upphovsfältet MARC 21-kodats för att gälla för just bildens 
upphovsperson (MARC 21 1XX), har denna information överförts till bildens webbsida 
på PCO (för annan ansvarig, till exempel utgivare, gäller fält 7XX). På KB är 
bildbeståndet något annorlunda, bildernas upphovspersoner är noterade, och avsikten 
hos Format och katalogiseringsgruppen är att låta bildens faktiska upphovsperson stå för 
upphov enligt KRS 21.16A (SweMARC 1XX). ”Relator-codes” föreslås också för 
användning på KB, för att möjliggöra registrering av samtliga upphovsansvariga parter. 
 
Också vad gäller Titel har PCO och Format och katalogiseringsgruppen på KB utgått 
från något olika standard. Om titel saknas på PCO konstrueras en sådan inom klammer 
(se konstruerad titel [Miters.] i bilaga 7) (enligt AACR2 1.1B7, kodat i MARC 21-fält 
245). Format och katalogiseringsgruppen konstaterar att titel oftast saknas, och klamrar 
inte konstruerad sådan (SweMARC 245). Däremot anges att titeln är konstruerad och 
varifrån den är här hämtad i ett generellt anmärkningsfält (SweMARC 500).  
 
Teknik registreras inte på PCO. Samlingens bestånd består till stor del av grafiska tryck 
av olika slag, men specifik grafisk- eller tryckteknik anges inte (att det är fråga om ett 
tryck anges i fältet för fysisk beskrivning, MARC 21 300 $a, och detsamma gäller för 
SweMARC). I Format och katalogiseringsgruppen på KB har man utarbetat egna 
teknikkategorier för användning i det nya SweMARC-fältet 007, vilket också diskuteras 
under rubriken Termer för bildbeskrivning. Detta fält är avsett att beskriva teknik för 
olika materialkategorier. På PCO har man valt att inte alls använda fältet.  
 
På PCO anges Mått i både centimeter och tum (MARC 21 300 $c). Bildytan har mätts 
utan den monteringspannå som bilderna oftast är permanent fästade på. I Format och 
katalogiseringsgruppen har en tydligare praxis för mätning av olika former av bilder 
utformats. I många fall mäts hela arket, men det har också givits utrymme för 
avvikelser, som till exempel att kopparstick dessutom mäts efter markeringarna i 
kopparplåten (även i SweMARC kodas måtten i 300 $c).  
 
Påskrifter och annan tryckt text placeras i ett anmärkningsfält (MARC 21/SweMARC 
500) på både PCO och i Format och katalogiseringsgruppen på KB. På PCO noteras här 
all identifierande text som finns på bilden, och man skiljer mellan om texten är tryckt 
eller handskriven (markeras genom ’Printed on border:’ och ’Written on border:’). I 
detta fält beskrivs även bildens fysiska kondition kortfattat (exempelvis “Foxing on 
image”, “Red spots on image”, ”Stain on image and tear at bottom border”). Format och 
katalogiseringsgruppen bedömer att sådan information som beskriver bildernas 
kondition och status ur bevarandesynpunkt kräver en annan kompetens än 
katalogisatörens, och man avstår därför från att fastställa fält för, och att registrera, 
denna information. För övriga uppgifter bedömer katalogisatören om de tillför väsentlig 
information, och om den i så fall ska registreras.  
 

                                                 
135 MARC Standards 2005, avd. MARC Code List: PART I: RELATOR CODES 2003. 
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Bilaga 3-7 visar katalogiseringsförfarandet och tillämpade fält på varje nivå. För 
digitaliseringsgruppen på PCO uppfattades det som begränsande att registrering i 
DYNIX och LEO endast kunde utföras på mappnivå. Att tillgångarna för projektet inte 
räckte till fullt godkända AACR2-poster för alla registreringsnivåer befanns också 
besvärande, men skulle vara svårt att genomföra med tanke på de olika 
registreringsnivåerna, och på att bilderna traditionellt och delvis registrerats med 
ofullständiga katalogpostelement.  
 

7.2 Klassifikation och ämnesord 

Bilders ämnen och hur dessa ska registreras har diskuterats under denna rubrik. Syftet 
är, precis som vid katalogisering, att skapa en representation av ett dokument, men 
istället för formella element gäller det här bildernas mening och innehåll. Bilderna kan 
sedan återvinnas genom sökning efter deras ämne. Två tillvägagångssätt platsar under 
denna rubrik; det ena är klassificering, då dokumenten tilldelas koder från ett 
klassifikationssystem, det andra är indexering, då bilderna tilldelas indexeringstermer 
från någon form av kontrollerad vokabulär. Klassifikationens kodifiering har blivit 
mindre viktig i och med utvecklingen av digitaliserade samlingars platta organisation, i 
vilka begreppet ”fysisk placering” inte längre har den innebörd det tidigare haft. Den 
nya datatekniken innebär också att behovet av korta signa inte längre är lika vikigt. 
Varken PCO eller Klassifikations och ämnesordsgruppen på KB har till någon högre 
grad diskuterat klassifikationssystem och koder i samband med digitaliseringen, och det 
kommer heller därför inte att göras här. Istället står ämnesord och indexeringsprinciper i 
fokus.  
 
PCO:s bilder och mappar finns åtkomliga och är sökbara genom två Internetkataloger. 
De finns dels tillgängliga på PCO:s egen webbplats, där bildernas hela katalogposter 
och deras ämnesord är sökbara, och dels i LEO, där mappnivån registrerats både som 
katalogpost och i MARC-format. Posterna i LEO är länkade vidare till respektive mapp 
på PCO. Utifrån samma tillgängliggörande princip att möjliggöra åtkomst genom ett 
flertal ingångar är avsikten att KB:s bilder efter registreringen så småningom ska göras 
åtkomliga genom både LIBRIS och REGINA.  
 
PCO och Klassifikations och ämnesordsgruppen har konsulterat olika referensverk och 
auktoriteter, med olika funktioner, för tilldelandet av ämnesord och indexeringstermer. 
Men de har likväl valt relaterade ämnesanalytiska strategier. För PCO har PCSH, TGM 
I, LCSH och LCNAF varit de primära auktoriteterna för ämnesord och 
indexeringstermer. PCSH kommer inte vidare att diskuteras här, eftersom det används 
endast på mappnivå, och inte heller de klassifikationskoder som är härledda från denna 
ämnesordslista. På bildnivå tillämpas främst TGM I, och vid behov LCSH. Shatfords 
modell för ämnesanalys vid indexering av bilder ligger till grund för regelverket bakom 
dessa båda tesaurusar. I Klassifikations och ämnesordsgruppen anses bland annat SAO 
och/eller AAT vara tänkbara källor för indexeringstermer, i kombination med Panofskys 
modell för bestämning av bilders mening. Dessa auktoriteter, tillsammans med modeller 
för analys av bildinnehåll och bilders mening, utgör den teoretiska basen här, vars 
relation till praktisk tillämpning analyseras och diskuteras nedan.  
 
En av de tydliga skillnaderna mellan PCO och Klassifikations och ämnesordsgruppen 
på KB är att KB:s arbetsgrupp diskuterar möjligheten att konsultera AAT, både för 
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ämnesord och för beskrivning bildernas fysiska form. Förslaget lades fram av 
arbetsgruppen därför att denna tesaurus internationellt sett hör till de dominerande. AAT 
är en tesaurus som PCO endast använder sig av indirekt, då deras tillämpade 
standardtesaurus, TGM, vid behov lånar in termer från denna långt mer specialiserade 
och djupare tesaurus. AAT är avsedd för indexering av objekt såväl som text- och 
bildmaterial, och innehåller mycket specifika koncept liksom mer generella kategorier. 
Men det AAT saknar är människor, händelser och aktiviteter, vilket kan vara viktigt för 
generella och breda bildsamlingar. AAT har inte som TGM utvecklas i relation till 
någon bestämd samling, utan är menad att täcka alla ämnen och har en mycket hög grad 
av specificitet. Som kontrast är termer i TGM lagda till listan när P&P bedömt att det 
finns ett behov, efter principen literary warrant. En ”samlande” term kan läggas till 
TGM när det bedöms användbart för att belysa relationer, men logiska relationer 
redovisas inte alltid. Detta gör att TGM är en grundare tesaurus än AAT136.  
 
PCO valde bort AAT som tänkbar kontrollerad vokabulär just på grund av dess 
hierarkiska djup och specialisering. Vidare befanns TGM vara det naturligaste valet 
eftersom den hör till LC, och PCO strävar efter samstämmighet med denna 
internationella auktoritet och standard. I den större rapport som följde upp Gram och 
Kjellmans rapport för projektet Plattform för bilddatabaser, Bilddatabaser och 
digitalisering: Plattform för ABM-samverkan, tillhör AAT inte längre de diskuterade 
tesaurusarna för KB:s bildsamlingars räkning. Där beskrivs istället att en mappning 
mellan ämnesorden i SAO och LCSH har påbörjats, och att KB alltså också eftersträvar 
samstämmighet med auktoriteten LC137. I denna senare rapport förespråkas vidare att 
utforska möjligheten att utveckla ett parallellt system till SAO som är särskilt anpassat 
för indexering av bildmaterial, enligt samma modell som TGM har utvecklats i 
förhållande till LCSH. I denna rapport, som inte bara gäller KB utan bibliotek och andra 
ABM-institutioner i stort, föreslås även att en översättning görs av något existerande 
klassifikationssystem, som till exempel ICONCLASS138, snarare än att använda det 
helsvenska SAB.  
 
Det saknas konsthistoriska och ikonografiska koncept i TGM I, men däremot finns 
termer för den sorts abstrakta idéer som finns representerad i vissa typer av bilder, som 
till exempel tecknade artikelillustrationer, vilket PCO:s bestånd till stora delar består av. 
I TGM I har man, som nämnts, tagit fasta på Sara Shatfords i denna uppsats tidigare 
redovisade principer för ämnesanalys av bilder (se kapitel 3.1.3). Detta är tydligt bland 
annat i introduktionen för användning av TGM I, där Shatfords terminologi känns igen. 
Det beskrivs där att bilder är, till sin natur, ’Av’ någonting, att de kan avbilda en 
identifierbar person, plats eller ett ting. Dessutom är bilder ofta ’Om’ någonting, det 
finns ofta en underliggande avsikt eller tema vid sidan av de konkret avbildade 
objekten. I beskrivningen över praktiska metoder för tilldelning av termer förklaras att i 
de fall en bilds fokus är oklart, ställer sig katalogisatörerna på P&P frågorna ”Vem? 
Vad? Var? När? och Varför?” Vid värdering av en tänkbar term ställs dessutom 
frågorna: ”Är denna bild informativ gällande [term]?” och ”Om jag vore intresserad av 
[term], hade då denna bild varit intressant?”139 Shatford menar att behov av Av och Om-

                                                 
136 Thesaurus for Graphic Materials I (TGM I) 2002, avd. Summary of Features, I.B. Term Selection and 
Formulation 2000. 
137 Bilddatabaser och digitalisering: Plattform för ABM-samverkan 2003, s. 232 
138 Ibid., s. 214. 
139 Thesaurus for Graphic Materials I (TGM I) 2002, avd. Indexing Images: Some Principles, II.B. “Of” 
and “About” 2000. 
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indexering varierar beroende på samlingens bestånd. I en generell samling bör både Av 
och Om indexeras, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet för vissa mer 
specialiserade samlingar, som till exempel en samling med bilder av fossil för 
geologer140. För denna användargrupp är troligtvis endast Av intressant. På PCO 
indexeras företrädesvis Av, och Om i mindre utsträckning. Men ofta får bildens titel, 
faktisk eller konstruerad, samt övriga anmärkningar, stå för Om-betydelsen. 
Ikonologiska nivåer beaktas inte.  
 
Vid en översiktlig betraktelse på webbplatsen blir det tydligt att PCO i stort utgått från 
Shatfords modell (se Fig.  3-1), per TGM:s rekommendationer. Den praktiska 
tillämpningen kan studeras något med hjälp av exempelbilden. För denna används 
endast den första fasetten, ’Vem’. Vidare är bilden ’Specifikt Av’ ’Miters’ 
(biskopsmössor) och ’Generiskt Av’ ’Vestments’ (liturgiska överplagg). ’Om’ indexeras 
inte här, och de övriga fasetterna är inte heller tillämpliga för just denna bild (möjligtvis 
skulle När Specifikt Av kunna indexeras, om denna information vore känd). I andra fall, 
för andra bilder i samlingen, har flera fasetter och nivåer beaktats. Varje bild kan 
tilldelas upp till 10 indexeringstermer. Klassifikations och ämnesordsgruppens 
inställning och framtida tänkta tillämpning av teoretiska principer för ämnesbestämning 
är mer otydlig. Man diskuterar i rapporten endast Panofskys nivåer, men inte några 
tänkbara fasetter. Försvårande för denna diskussion för Klassifikations och 
ämnesordsgruppens arbete var att det vid rapporttillfället ännu saknades beslut om 
lämplig kontrollerad vokabulär för indexeringsändamål. Vokabulär och metod för 
tillämpning utvecklas lämpligen jämsides. Avsikten med Klassifikations och 
ämnesordskapitlet i Gram och Kjellmans rapport var dock inte att finna en slutgiltig 
modell för tilldelning av indexeringstermer, utan snarare att finna en mer övergripande 
metod till stöd för beslut gällande kostnader och prioriteringar.  
 
Det är nästan uteslutande den ikonografiska nivån som beaktats vid den hittills 
knapphändiga indexeringen på KB, och det är också denna nivå som de traditionella och 
vana användarna – forskare och studenter – behärskar och utnyttjar. Sökning på pre-
ikonografisk nivå utförs främst av den andra stora användargruppen – representanter för 
reklam- och förlagsbranschen. Både PCO och Klassifikation och ämnesordsgruppen har 
i linje med detta funnit att pre- ikonografiska och ikonografiska tolkningar också är 
viktiga att indexera ur användarsynpunkt. Men i KB:s arbetsgrupp menar man att 
förfrågningar efter bilder hittills oftast skett på den pre- ikonografiska och ikonografiska 
nivån, men mycket mer sällan på ikonologisk nivå. Båda samlingarna har således funnit 
att behovet av ikonologisk tolkning är begränsad, och väljer att inte indexera denna 
nivå, detta också i enlighet med både Shatford och Örnagers slutsatser.  
 
Varken PCO eller Klassifikation och ämnesordsgruppen har funnit att Barthes mindre 
finfördelade modell för tolkning av bilder skulle kunna vara användbar för deras 
bildsamlingar. På PCO tycks behovet av indexeringstermer på Om- och dess i stort sett 
jämförbara Konnotativa nivå såpass begränsad att modellen knappast skulle var 
funktionell där. Den kontext som Barthes modell förmår registrera tycks heller inte ha 
ansetts viktig på de här aktuella samlingarna. Det är tänkbart att modellen, så som 
Örnager utformat den (se Fig.  3-2), är bäst lämpad för just sådana samlingar med 
pressbilder som hon själv undersökt, hos vilka användargruppen och deras behov är mer 
avgränsad och definierad.  

                                                 
140 Shatford 1986, 57f. 
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Regeln om specificitet gäller vid användning av TGM I, det vill säga en bild ska 
indexeras med den mest specifika term som helt täcker dess ämne. Således är bild av en 
ros indexerad med termen Ros, inte Blomma, och inte båda dessa termer141. I vissa fall 
har denna princip frångåtts något på PCO, då TGM I har saknat lämplig term och LCSH 
har tillämpats istället, eller som komplement. Förfarandet har ibland resulterat i visst 
överlapp.  
 
TGM I lämpar sig för såväl pre- som postkoordinerad indexering. På PCO valde man att 
använda systemet till att konstruera prekoordinerade termsträngar, för att på så sätt hålla 
sig konsistent med LCSH som är en prekoordinerad ämnesordlista. Metoden kan vara 
användbar för användaren i orienteringssyfte, då den ger en översiktlig bild av ett 
bestånd och direkt redovisar en terms hierarkiska relation till andra termer142. Trots 
detta framgick det vid samtal med ansvariga bibliotekarier att detta är något de skulle 
göra annorlunda idag om de hade fått möjlighet att göra om systemet – de menar nu att 
en postkoordinerad indexering hade varit att föredra för en sådan samling som deras och 
som publicerats på Internet, både ur indexerar- och användarsynpunkt. Vidare upplevde 
bibliotekarierna på PCO en viss tröghet i sina kontakter med TGM gällande utveckling 
och påbyggnad av tesaurusen, vilket drog ner tempot i arbetet.  
 
Sökning på PCO kan nu göras både genom användning av prekoordinerade termer 
genom browse-funktionen, och på postkoordinerat vis med hjälp av enskilda 
indexeringstermer, nyckelord, samt andra ord i övriga fält (en beskrivning av sökning 
och återvinning finns i kapitel 5.3.4). Något som upplevts positivt på PCO av både 
användare och bibliotekarier är möjligheten att återvinna bilder i grupp inom samma 
övergripande ämne, vilket ger liknande jämförbara möjligheter till översikt som de 
prekoordinerade indexeringssträngarna resulterar i. Bland annat Shatford understryker 
betydelsen av att kunna ”browsa” bland en mängd bilder inom ett och samma 
huvudämne åt gången, då detta underlättar vid urval och relevansbedömning143. Genom 
att ha överblick över flera bilder tillsammans kan användaren lättare avgöra vilken som 
fyller bildbehovet. Även Andersson och Ekelund på Bibliotekshögskolan i Borås 
kommer till denna slutsats i en magisteruppsats där de gjort en jämförande 
undersökning av ett antal studier gällande bildsamlingar och deras användare144.  
 

7.3 Termer för bildbeskrivning 

Bilder indexeras inte bara efter ämne, utan också efter deras material, funktion och 
fysiska form. Att göra skillnad på ämnestermer och termer för fysisk karaktäristik är av 
stor vikt vid bildindexering,145 eftersom tilldelandet av det senare sker på andra villkor 
än det förra, och fokus här inte ligger på ämnesanalytiska aspekter utan istället på 
material- och teknikkunskap. Under denna rubrik har bildernas fysiska karaktäristik 
                                                 
141 Thesaurus for Graphic Materials I (TGM I) 2002, avd. Indexing Images: Some Principles, II.D. 
Generic and Specific 2000. 
142 Thesaurus for Graphic Materials I (TGM I) 2002, avd. Subject Heading Strings and Subdivisions 
2000. 
143 Shatford 1986; Shatford Layne 1994. 
144 Andersson, J. & Ekelund, U. 2005. Bildåtervinning för alla: Att tillgängliggöra bildsamlingar för en 
bred och ickespecificerad användargrupp . 
145 Thesaurus for Graphic Materials I (TGM I) 2002, avd. Indexing Images: Some Principles, II.E. Subject 
Headings as Compared with Genre and Physical Characteristic Headings 2000. 
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diskuterats, deras material, teknik och funktion samt hur dessa ska registreras i MARC-
formatet. Syftet med detta är att skapa ingångar för bildernas fysiska form och teknik, 
och på så sätt göra det möjligt att återvinna dokument som är framställda på liknande 
sätt eller som har liknande funktion.  
 
Också här har de båda bildsamlingarna valt något olika vägar. Där PCO valt en 
etablerad standard, TGM II, fö r beskrivning av bildernas material och teknik som är väl 
fungerande tillsammans med samlingens övriga val har Termer för 
bildbeskrivningsgruppen valt att delvis utarbeta en egen terminologi, med termer 
hämtade från bland annat UniMARC. Dessa standarder och hur de relaterar till MARC 
är den teoretiska bas vars relation till praktisk tillämpning analyseras här.  
 
Termer för bildbeskrivningsgruppen och PCO har också valt delvis olika MARC-fält för 
registrering av bildernas fysiska karaktäristik. MARC-fält 655 för genre/form-
indexeringsterm som tillämpas på PCO används till exempel inte alls av KB:s 
arbetsgrupp. Vidare, på PCO tillämpas varken MARC-fält 007, för fysisk beskrivning, 
eller 008, för funktion och innehåll, för registrering på bildnivå (008 används dock på 
mappnivå). I Termer för bildbeskrivningsgruppen menar man att det finns stora fördelar 
med att använda dessa båda senare nya fält, som är nya för SweMARC.  
 
Som nämnts ovan är de referenskällor och auktoriteter som samlingarna konsulterat för 
kontrollerade termer för bildbeskrivning också olika. PCO:s främsta källa för fysisk 
beskrivning och genre/form är TGM II, vilket ligger i linje med samlingens strävan efter 
konformitet med LCSH. Termer för bildbeskrivningsgruppen har konsulterat olika 
källor, och valde först MARC 21 formatets termlista för bildkategorier för tillämpning i 
SweMARC, men fann att MARC 21 saknade användbara termer och koder för att ange 
bildteknik. KB:s arbetsgrupp valde då att utveckla en egen sådan termlista, passande för 
de egna samlingarna, och som baserades bland annat på AAT, MARC 21 och 
UniMARC.  
 

7.4 Slutsatser 

En undersökning har gjorts här av två bildsamlingar. Båda är fysiskt existerande på två 
bibliotek. En av dessa är nu delvis digitaliserad och publicerad på Internet, och den 
andra befinner sig på planeringsstadiet. Genom dessa har relationen mellan teori och 
praktik på nutida institutionella bildsamlingar diskuterats. Frågor kring hur 
bildregistrering, ämnesanalys och standardisering har lösts, eller diskuterats, har 
undersökts och beskrivits här, och tillämpade och tänkta metoder och modeller gällande 
teoretiska grundprinciper såväl som för praktisk hantering har lagts fram.  
 
Det har framkommit att de båda undersökta bildsamlingarna i många delar har valt att 
konsultera samma, eller ur biblioteksteoretisk synpunkt likvärdiga, referenskällor och 
auktoriteter, men med vissa avvikelser. PCO har i de flesta fall, så långt varit möjligt, 
valt att använda sig av etablerade auktoriteter och referensverk. Samlingens 
registreringsmoment och digitaliseringsprocess har anpassats till dessa och till 
internationella standardformat. KB:s arbetsgrupper har i flera fall valt att vidareutveckla 
befintliga standarder något, för en bättre passform med bibliotekets bildsamlingar och 
för svenska förhållanden. Gemensamt för båda är att de valt referenskällor och 
auktoriteter med hänsyn till deras internationella överförbarhet och samverkansförmåga 
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med andra system. För detta syfte tillämpar båda, eller kommer att tillämpa, MARC-
formatet.  
 
Samlingarnas praktiska tillämpning och diskussion kring de här beskrivna teoretiska 
principerna skiljer sig något åt. De båda samlingarna har valt besläktade teoretiska 
modeller och analysverktyg för ämnesbestämning av bilder. Men då PCO genom sin 
tillämpning av TGM indirekt inkorporerat Shatfords modell för ämnesbestämning har 
KB:s arbetsgrupper gjort ett avsiktligt val att till någon grad använda Panofskys 
analysverktyg för bestämning av bilders mening, trots att inga slutliga val gällande 
kontrollerade vokabulärer ännu har gjorts.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie på att det finns ett flertal olika system och 
metoder att diskutera och välja bland då en samling ska digitaliseras, vilka alla kan vara 
tänkbara i sin nuvarande eller i modifierad form. Men här syns också att bristen på 
etablerade regelverk för dessas överensstämmelse försvårar möjligheten att göra ett för 
framtida behov upplyst val. Av avgörande betydelse för att skapa samstämmighet, 
liksom för bokkatalogisering, tycks vara tillämpning och kompatibilitet med MARC-
formatet. 
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8 Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker teori och praktik inom nutida bildregistrering, samt 
relationen dem emellan, genom en deskriptiv och komparativ studie av två 
institutionella bildsamlingar: Mid-Manhattan Picture Collection (på New York Public 
Library) och Kungliga biblioteket. Uppsatsen är ett inlägg i diskussionen gällande 
principer för registrering, ämnesanalys och standardisering av dokumentsamlingar 
bestående av visuellt material. I uppsatsens inledande delar diskuteras den problematik 
som ligger till grund för studien. Det konstateras att allt fler bildsamlingar digitaliserar 
sitt material och det fastställs vidare att etablerade och generellt tillämpade metoder och 
standarder för hantering av denna växande mängd bilder ännu i stort saknas. Istället 
existerar en stor mängd olika system för registrering av bilder parallellt, vilka ofta är 
utvecklade för interna behov och för specifika samlingar, och med låg grad av 
överensstämmelser systemen emellan. De frågor som legat till grund för studien är de 
följande:  
 

• På vilket sätt har frågor kring bildregistrering, ämnesanalys och standardisering 
lösts eller diskuterats på ett urval exemplifierande bildsamlingar?   

• Hur förhåller sig samlingarnas praktiska tillämpning till de här beskrivna 
teoretiska principerna?  

 
I uppsatsens följande kapitel ges en översikt av tidigare forskning. Här grundläggs en 
förståelse för ämnesområdet, genom en beskrivning av aktuell forskning och områdets 
olika avgränsade inriktningar. Dessutom presenteras ett mindre urval studier som har 
likheter med den föreliggande, i det hänseendet att de undersökt aspekter av 
bildregistrering på faktiska bildsamlingar. Urvalet av studier har baserats på dessas 
historiska betydelse för nutida digitala bildsamlingar och/eller deras relevans för 
föreliggande uppsats.  
 
I det nästa kapitlet som diskuterar teoretiska referensramar poängteras vikten av att 
skilja mellan formell beskrivning och ämnesbeskrivning av bilder. Den förstnämnda 
utgör bildens bibliografiska data och den sistnämnda beskriver dess ämne och mening. 
Teorierna som läggs fram här gäller den senare och långt mer subjektiva formen av 
beskrivning. Med avsikten att överbrygga de inneboende svårigheterna i arbetet med att 
ämnesbestämma bilder har ett antal bildbeskrivningsteorier och modeller lånats in från 
andra studieområden, vilka sedan har applicerats på bildindexeringsproblematiken. I 
huvudsak två modeller, eller verktyg, har på detta sätt fått fäste inom B&I. Av dessa är 
en hämtad från konstvetenskapen, och en från semiotiken. De två modellerna beskrivs 
först översiktligt utifrån sina ursprungliga tillämpningsområden och filosofiska grunder, 
vilket följs av den vidareutveckling och syntes som utformats för B&I-områdets 
särskilda behov.  
 
Följande två kapitel utgör uppsatsens empiri. Två bildsamlingar har undersökts i en 
deskriptiv och komparativ studie. Den ena är både en fysisk och en operationell digital 
bildsamling som också är åtkomlig genom Internet. Den andra är också den en fysiskt 
existerande samling, men finns i sin digitala form ännu endast på planeringsstadiet. 
Båda samlingarna beskrivs och jämförs med hjälp av tre stödrubriker, hämtade från en 
rapport som sammanställts av Magdalena Gram och Ulrika Kjellman, gällande den 
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sistnämnda och ännu inte operationella digitala bildsamlingen. Dessa rubriker är Format 
och katalogisering, Klassifikation och ämnesord, och Termer för bildbeskrivning.  
 
Diskussionen kring den operationella digitala bildsamlingen har framlagts först. Här 
beskrivs Mid-Manhattan Picture Collection och dess digitaliserade samling Picture 
Collection Online. En historisk bakgrund lägger grunden för den fortsatta diskussionen 
gällande samlingens registreringsnivåer och registreringsprocessens steg. Beskrivningen 
av processen har gjorts genom en rapport av författarens månadslånga praktik på 
bildsamlingen, i samband med att en ny grupp bilder skulle förberedas för registrering 
och digitalisering. Principer och standarder som tillämpats på samlingen har diskuterats 
med ledning av de tre stödrubrikerna, samt relaterats till en illustrerande exempelbild, se 
bilagor. Utrymme har även givits för en översiktlig beskrivning av sökning och 
återvinningsmetoder på samlingens webbplats.  
 
Den andra bildsamlingen, som hör till Kungliga bibliotekets samlingar, har presenterats 
i följande kapitel. Kapitlet har omfattat en beskrivning av KB, dess samlingar, och en 
genomgång av projektet Plattform för bilddatabaser, dess syften och mål, samt den 
rapport som sammanställdes av Gram och Kjellman vilken projektet slutligen 
utmynnade i. De olika arbetsgruppernas uppgifter i projektet har diskuterats med stöd av 
de tre tidigare beskrivna vägledande rubrikerna, under vilka tänkbara standarder, 
regelverk, och vokabulärer för eventuell framtida tillämpning har framlagts och 
behandlats. Vissa jämförelser med val och tillämpningar på Picture Collection Online 
har också gjorts här.  
 
I analysen möts uppsatsens delar. Här har de undersökta systemen och bildsamlingarna 
diskuterats och relaterats, ur praktiskt och teoretiskt hänseende, och i förhållande till 
uppsatsens problemställning. Olikheter och likheter är belysta och sammanställda. Här 
har förts en diskussion som relaterar analysen till frågeställningen och de två här 
undersökta samlingarna. I slutsatserna konstateras att de båda samlingarna i stora delar 
har valt samma, eller i hög grad liknande auktoriteter och referenskällor för registrering. 
Detsamma gäller för teoretiska analysverktyg för ämnesbestämning och ämnesanalys. 
Vissa tydliga skillnader i tänkt och faktisk applikation finns dock, men gemensamt för 
båda är att de haft internationell kompatibilitet och överförbarhet i åtanke, bland annat 
genom att tillämpa och beakta MARC-formatet.  
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 I 

Bilagor 

Bilaga 1. Förkortningar och akronymer 

AACR2 Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed. 
AAT Art & Architecture Thesaurus 
ABM Arkiv, Bibliotek, Museer 
B&I Biblioteks- och Informationsvetenskap 
Betz Graphic Materials: Rules for Describ ing Original Items and Historical 
 Collections 
BIBSAM Avdelning för nationell samordning och utveckling, KB  
BUS Enheten för bibliografisk utveckling och samordning, KB 
CBIR Content-Based Image Retrieval 
DDC Dewey Decimal Classification 
DYNIX Icke-webbaserat internt katalogiserings- och integrationssystem för  
 bibliotek 
GMGPC Descriptive Terms for Graphic Materials: Genre and Physical 
 Characteristics Headings 
ICONCLASS Klassifikationssystem för bilder på ikonografisk nivå 
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 
KB Kungl. biblioteket 
Kbe Enheten för kartor, bilder och musiktryck, KB 
KRS Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (övers. av AACR2) 
LC Library of Congress 
LCNAF Library of Congress Name Authority File 
LCSH Library of Congress Subject Headings List 
LCTGM Library of Congress Thesaurus for Graphic Materials 
LEO Library Entrance Online, NYPL filialbiblioteks gemensamma 
 webbkatalog 
LIBRIS Det nationella biblioteksdatasystemet 
MARC MAchine Readable Catalogue/ing 
MMPC Mid-Manhattan Picture Collection 
MMPL Mid-Manhattan Public Library 
NYPL New York Public Library 
PCO Picture Collection Online 
PCSH Picture Collection Subject Headings (Subject Headings for the Reserve 
 Collection of the Picture Collection)  
P&P Prints & Photographs Division, Library of Congress 
REGINA Kungl. bibliotekets onlinekatalog 
SAB Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
SAO Svenska ämnesord 
SweMARC Sweden MARC 
TGM Thesaurus for Graphic Materials 
ULAN Uniform List of Artist Names 
UniMARC Internationell MARC-standard och länk mellan olika MARC-format 
USMARC United States MARC 
 
 



 II 

Bilaga 2. Utdrag ur Subject Headings for the Reserve Collection of the 
Picture Collection (Indexed) 

 
Subject Heading     Call number 
 
Costume Regional-Swedish   COSTU-Reg -Swe 
  -Swiss      -Swi 
  -Syrian      -Sy 
  -Tibetan     -Ti 
  -Turkish     -Tu 
  -Vietnamese     -Vi 
  -Yugoslav     -Yu 
 -Riding-1799 & earlier   -Rid -17 
  -1800s      -180 
  -1900s      -190 
 -Scarf      -Sca 
 -Shirt      -Shi 
 -Skating     -Ska 
 -Skiing      -Skii 
 -Skirt      -Skir 
 -Sleeping wear    -Sle 
 -Sleeve     -Slv 
 -Sportswear-1800s    -Spo -18 
  -1900s      -19 
 -Tennis     -Ten 
 -Tropical     -Trop 
 -Trousers (Woman)    -Trou 
 -Underwear-1920s-1940s   -Und -180 
  -1901s      -190 
  -1910s      -191 
 -Underwear-1920s-1940s   -Und -192 
  -Men      -Me 
 -Veil      -Vei 
 -Vest      -Ves 
 -Western style     -Wes 
 -Work clothes     -Wor 
 -Working class    -Work 
 
Cottages     COT 
 
Cotton      COTT 
 
Cotton Industry    COTTO 
 -Baling     -Bal 
 -Gins      -Gin 
 -Growing     -Gro 



 III 

Bilaga 3. Card Catalog Record (källnivå 1) 

 

 



 IV 

Bilaga 4. Parent/Source Level Input File (källnivå 2) 

 
Picture Collection Source File Date Entered 2/12/2002  

 
Source Number 2486 LC Number  ISBN/ISSN  
 
Name subform   

Creator Life dates Relator Thesaurus Type Source 
Boutell, Charles  1812-1877 author Lcnaf Creator 2486 
      
 
Title Heraldry, historical and popular. 
 
Filing indicator 0  
 
Alternative Title   
 
Alternative Title 2   
 
Edition Statement 2nd revised and enlarged  
 

Place of Publication01:  London : Publisher Name01: Winsor and Newton, 
 
Date 1863.  
 
Notes   

 
 

 
 
 
 



 V 

Bilaga 5. Step-Parent/Folder Level Input File (mappnivå) 

Picture Collection Folder File  
 

Title:  Costume – ecclesiastic -- bishop Call #: PC COSTU-Ecc-Bi 
     

Title Indicator:   Center: Mid-Manhattan Lib 
 0     

 Division: Picture Collection 
Place Published:     

 Collection: Reference File 
Publisher:      

 Catalog #: 163817 
Description:  1 folder (28 pictures)   

 Barcode: 0 
Spec. Material Type: Prints Medium:    

 Metadata entered: 1/15/2002 
Date:  Date Depicted:   

  
Subform – subjects 

 

 SUBJECTS THESAURUS MARC  
 Bishops  lctgm 650  
 Vestments lctgm 650  
     
 Subform   
 NOTES:  
 Title from folder.  
   
     
 
 
Katalogpost i LEO:  
Costume -- ecclesiastic -- bishop  
Call #: PC COSTU-Ecc-Bi  
Subjects: Church vestments -- Pictorial works. 
Format: [graphic].  
Website: View images from Picture Collection Online.  
Notes:  Title from folder. Pictures from various sources.  
Genre:  Pictures.  
Dynix #: 1638117  
Holdings: Reference Only: 28  
 
MARC-post i LEO: 
LD:   04222nkc 2200505 a 4500  
005:  20031205131415.0  
008:  010428k19uu19uuxx i d  
091:  $a PC COSTU-Ecc-Bi  
245:  00 $a Costume -- ecclesiastic -- bishop $h [graphic].  
260:  $c [19--]  
500:  $a Title from folder.  
500:  $a Pictures from various sources.  
650:  0 $a Church vestments $x Pictorial works.  
655:  7 $a Pictures. $2 gmgpc  
690:  $a Costume $x Ecclesiastic $x Bishop.  
856:  40 $u http://digital.nypl.org/PCO/dynixresults.cfm?dynixno=8638117 $y 
View images from Picture Collection Online.  
901:  $a mrb  
920:  $a Mid-Manhattan Library $b PC COSTU-Ecc-Bi -- Folder 1 $c Branch 
Processing $d Third Floor - Picture Collection $r A $z MML 
...  



 VI 

Bilaga 6. Child/Picture Level Input File (bildnivå) 

 
Picture Collection Picture File 

 
Subobject Title:  [Miters.] Barcode: 159260914 

  Source code:  2486 
Title Indicator:    

 1   Metadata  
 completed: 3/5/2003 

Place Published:  Publisher:  Cataloger  
 name: IK 

Description:  1 print : b&w ; 19 x 11 cm. (7 1/2 x 4 1/4 in.)   
 
Spec. material type: Prints Medium:   
 
Publication date: 1863 Creation date:   Date depicted:   

 
 Subform - source  
   
 Source Number 2486   
   
 Title Heraldry, historical and popular. 

 
 

   
 Alternative Title  

 
 

   
 Place of Publicaiton London :  
   
 Publisher Name Winsor and Newton,   
   
 Date 1863.  
   
 Notes   

 
 

   
    
 Subform - subjects   
 SUBJECTS THESAURUS MARC  
 Vestments lctgm 650  
 Bishops  lctgm 650  
 Miters lctgm 650  
 Book illustrations  gmgpc 655  
 
 Illustrations numbered (306-308). Printed on border: “Miscellaneous 

names and titles.” With additional text.  
 
 

 

 
 



 VII 

Bilaga 7. Online view 

 
 

 
 
 



 VIII 

Bilaga 8. Exempel på provkatalogisering – Projektet Plattform för 
bilddatabaser. 

 
Katalogpost i LIBRIS 

författare: Hansen, Hans Peter, 1829-1899  
titel: Baldersnäs [Bild] / H.P. Hansen  

förlag/år: Halmstad, [1872]  
 omfång: 1 tryckt bild : s/v ; 13 x 18 cm  

 anmärkning: Tillhör artikeln "Två bilder från Dal"  
 anmärkning: Publ. i: Svenska familj-journalen, 1872  
 internetlänk: http://ds.kb.se/?mapp=8&fil=99-...   (Test)   

 klassifikation (SAB):  Ncbl/B  
ämnesord: Herrgårdar > Dalsland  

 SAB-rubrik: Geografi Dalsland 

 
 
MARC-post i LIBRIS 
001 2830483 
003 LIBRIS 
005 20041007090633.0 
006 K||| | k|  
007 kj bo 
008 990602s1872 i  
035      9 9929710531  
040      a S  
084      a Ncbl/B 2 kssb/6  
084      5 S a Ncbl/B 2 kssb/6  
100 1    a Hansen, Hans Peter, d 1829-1899  
245 0 0  a Baldersnäs h [Bild] / c H.P. Hansen  
260      a Halmstad, c [1872]  
300      a 1 tryckt bild : b s/v ; c 13 x 18 cm  
500      a Tillhör artikeln "Två bilder från Dal"  
500      a Publ. i: Svenska familj-journalen, 1872  
610 2 4  5 S a Baldersnäs herrgård  
650   4  a Herrgårdar z Dalsland  
650   4  5 S a Herrgårdar z Dalsland  
856      u http://ds.kb.se/?mapp=8&fil=99-2971053-1 z Test  
976   2  a Ncbl/B b Geografi Dalsland  
841      5 S a xa b 0201080u 0 4000uu |000000 e 1  
852      5 S 8 1.1 b S h KoB Sv. Utsikter Dalsl. Baldersnäs A.4  
852      5 S 8 1.2 b S z Urklipp  
 




