
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2004:13

Att ämnesbestämma bilder
En teoretisk undersökning

LISA BERG

© Lisa Berg
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



Svensk titel: Att ämnesbestämma bilder: En teoretisk undersökning

Engelsk titel: Subject Analysis of Images: A Theoretical Study

Författare: Lisa Berg

Kollegium: 2

Färdigställt: 2004

Handledare: Kasimir Zdanowski

Abstract: The aim of this master ´s thesis is to understand why there are
difficulties in finding joint methods and standards in the field of
image indexing. The main focus for interpreting these issues is
on Sara Shatford ´s article Analyzing the Subject of a Picture: A
Theoretical Approach. In the article Shatford discusses a
theoretical basis for identifying and classifying the subject in a
picture. In doing so she uses concepts taken from The Philosophy
of Art, Meaning in Language and Visual Perception. With the aid
of S.R. Ranganathan ´s Colon Classification she models a figure
which is meant to be used as a tool when analysing the subject of
a picture. The main focus is on the concept-based information
retrieval field that sets its aim on the intellectual/textual methods
for indexing images.

By way of introduction I examine the concept of a subject,
thereafter this method for subject analysis of a picture is being
explored. To make the focal point broader The Art &
Architecture Thesaurus is examined and thereafter compared to
Shatford ´s theories in order to lay them open for criticism.

The conclusion from this examination is that Shatford ´s model
may be used as a tool for the subject analysis of a picture. I do
nevertheless find some of Shatford ´s approaches problematic.
One is her applying Panofsky ´s method for analysing a picture
in which it is not possible to analyse the specific purpose of a
picture. In my opinion Roland Barthes´ semiotic methods for
analysing a picture are more accurate.

Another question that occurs when indexing images is whether it
is desirable to index with the aid of language. Automatic tools
such as content-based information retrieval (CBIR) might be the
answer to this.

Nyckelord: ämnesanalys, bildanalys, bildindexering, bilder, concept-based
information retrieval
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

No other kind of relic or text from the past can offer such a direct
testimony about the world which surrounded other people at other times.
In this respect images are more precise and richer than literature.1

Bilder cirkulerar i allt större utsträckning på webben och det gör att alltfler människor
kan ta del av dessa när som helst på dygnet. Tillgängligheten till bilder och flödet av
dessa har ökat betydligt bara under de senaste 20 åren. Detta ställer krav på att bilderna
på något sätt måste kategoriseras för att bringa ordning i en alltmer växande bildmängd.
Ett sätt att göra detta på är att ämnesbestämma och indexera bilder. Det är dock inte helt
problemfritt, en bild är ofta mångtydig och kan ha en rad olika användningsområden.
Denna aspekt gör att ämnesanalysen av bilder, och då i synnerhet bilder och
bildsamlingar som saknar en definierad målgrupp, kan bli komplicerad. Att allmänna
standarder för indexering och klassifikation av bilder dessutom saknas försvårar arbetet
med att ordna dessa. Thomas H. Ohlgren menar att bristen på standarder har
överskuggats av fascinationen inför komplexa och sofistikerade datasystem, där dessa
hellre förbättras och används på bekostnad av utvecklingen av allmänna standarder.2 I
dagens svenska bibliotekssammanhang finns ingen allmän och övergripande standard
såsom t.ex. klassifikationssystem eller kontrollerad ämnesordslista för att
ämnesbestämma och indexera motivet i en bild.3 Amerikanen Jay E. Dailys menar att
detta problem, åtminstone ur ett amerikanskt perspektiv, kan dateras till tiden före
andra världskriget. Då Andrew Carnegie byggde upp biblioteksverksamheten i USA
valde han att förlägga bibliotek och museer i samma byggnad. Detta medförde, enligt
Daily, att biblioteken under årens lopp utvecklade en motvilja mot museer “[Bibliotek
och museum; min anm.] were unhappy partners under one roof long enough so that
librarians developed a firm hatred of the kind of materials that museums contained”.4

Missämjan ledde till en slentrianmässig beskrivning av bildmaterial där dessa beskrevs
på samma sätt som böcker. Konsekvensen blev att bildsamlingar och övrigt ”nonprint
material” inte ämnesbestämdes tillräckligt och därför inte kunde återfinnas av
biblioteksanvändarna.

Oavsett anledningarna till att allmänna standarder för ämnesanalys och indexering av
bilder saknas, så har emellertid detta faktum gett anledning att uppmärksamma behovet
av ytterligare forskning kring de verktyg med vilka man ämnesanalyserar, indexerar
och återvinner bilder. Det sätt som används för att indexera bilder idag, och då i
synnerhet diabilder, är att göra det efter dess titel. Detta utgör i många fall den enda
identifikationsfaktorn.5 Risken finns då att indexeringen blir ganska ytlig och många
bildobjekt kan vara svåra att återfinna då flera bilder kan ha samma eller liknande titel.
Det är dock viktigt att göra en åtskillnad mellan å ena sidan ämnesbeskrivning av bilder
och å andra sidan en rent formell beskrivning av en bild. Den senare kan likställas med

                                                
1 Berger 1976 citerat ur Shatford 1986, s. 41.
2 Ohlgren 1980 ur Enser 1995, s. 151.
3 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan. 2001-2002, s. 209.
4 Daily 1972, s. 3.
5 Enser 1995, s. 152.
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bibliografisk beskrivning av en bok. Det är dock den förra som kommer att vara i fokus
för denna uppsats.

Den forskning som rör de metoder med vilka man ordnar bilder har sitt huvudsakliga
ursprung i dels biblioteks- och informationsvetenskap, dels i discipliner såsom
datavetenskap, medicinsk informatik och kognitionsvetenskap.6 Inom de sistnämnda
disciplinerna ligger fokus framförallt på att med hjälp av automatiska metoder ordna
bilder vilket kallas content-based information retrieval (CBIR). Kortfattat uttryckt
innebär CBIR att man på instrumentell väg genererar en bilds karaktäristika såsom t.ex.
dess färg, form och sammansättning.7 John P. Eakins och Margaret E. Graham menar
att bilddatabaser till sin natur är ostrukturerade eftersom de endast innehåller pekare till
pixlar, där dessa pixlar var för sig inte utgör någon egentlig mening.8 Man skulle kunna
kalla dessa för ”syntetiska bilder”, d.v.s. bilder åstadkomna med hjälp av en dator.9 Ett
syfte med CBIR är således att återvinna bilder med hjälp av den karaktäristik som
genererats instrumentellt. Ett exempel på hur detta instrumentella ordnande av bilder
fungerar är bl.a. genom matchning av bilder vilket innebär att bilder paras ihop på
grundval av dess yttre attribut. Metoden att använda matchning används inom
polisväsendet där man exempelvis har en bild på en misstänkt person som man försöker
matcha via en databas genom att återvinna en bild i denna som överensstämmer med
den misstänkte. På liknande sätt kan matchning med fingeravtryck göras. I ovanstående
sammanhang används bilden i första hand för deskriptiva syften. Motivet namnges och
indexeras oftast utan att göra en djupare analys av dess attribut. Bildens
användningsområden och funktioner är dock fler än så och det är bl.a. i de sammanhang
då en bild inte är lika simpel att ämnesbestämma som kommer att behandlas i denna
uppsats.

Under vårterminen 2002 skrev jag och Gunilla Bourdette en b-uppsats om
bildindexering; Att tala om bilder – En diskussion kring manuell och automatisk
bildindexering. Denna magisteruppsats är en vidareutveckling av den tidigare b-
uppsatsen och en del av det material som skrevs då används även i denna uppsats,
vilket är helt enligt min och Gunilla Bourdettes överenskommelse.

Då arbetet med b-uppsatsen låg bakom mig och det var dags att välja ämne inför
magisteruppsatsen var ämnesvalet ganska enkelt. Jag hade under vårterminen 2002
kommit i kontakt med en hel del litteratur som behandlade bildindexering, författade av
såväl forskare som yrkesverksamma inom området. Genom denna kontakt upptäckte
jag att allmänna standarder för att ämnesbestämma och indexera bilder saknades. Flera
försök har emellertid gjorts för att lansera system för ett ordnande av bilder. Ett
exempel är Alejandro Jaime och Shih-Fu Chang som i artikeln A Conceptual
Framework for Indexing Visual Information at Multiple Levels från 2000 föreslår en
metod för ämnesbestämning och indexering av bilder där man integrerar forskning från
en rad olika fält såsom kognitiv psykologi, biblioteks- och informationsvetenskap,
konst och content-based information retrieval (CBIR).10

Fördelen med ett gemensamt system skulle vara flera bl.a. kan detta antas underlätta
samarbetet mellan institutioner som förfogar över bildsamlingar. Orsakerna till att ett

                                                
6 Chen et al 1999, s. 1.
7 Eakins & Graham 1999, kap. 2.5.
8 Ibid.
9 Gubern 1987 citerat ur Sonneson 2002, Bildens yta och djup: Grunder för en bildsemiotik.
10 Jaime & Chang 2000.
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dylikt system saknas är flera men en av de faktorer som jag reflekterat över är bristen
på konsensus inom området. Detta var något som jag kunde konstatera ganska tidigt i
mitt arbete. Förslag på en teoretisk bas för ordnandet av bilder har dock presenterats av
Sara Shatford11 som 1986 skrev artikeln Analyzing the Subject of a Picture: A
Theoretical Approach. I denna artikel resonerar Shatford kring vad en bild är och hur
den lämpligen kan ordnas. Då det var dags att inleda arbetet med magisteruppsatsen föll
mitt val på att undersöka Shatfords artikel och de teorier hon resonerar kring.

1.2 Problemområde

Den situation som beskrevs i föregående avsnitt är inte ett nytillkommet problem utan
har vuxit fram under de senaste tjugo åren.12 Forskningen kring ordnandet av bilder
tycks dock ha ökat och är, till skillnad från tidigare mer praktiskt inriktad forskning, av
mer teoretisk slag.13 Trots intensiv forskning har man ännu inte funnit tillfredsställande
metoder med vilka man förverkligar idéer från både content-based information retrieval
och de intellektuella/manuella metoder som man använder vid ämnesbestämning och
indexering av bilder, concept-based information retrieval. 1986, när de teoretiska
utgångspunkterna kring ordnandet av bilder fortfarande var relativt få, skrev Sara
Shatford om detta i artikeln Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical
Approach. I artikeln ger Shatford utifrån teoretiska resonemang förslag på lämpliga
metoder med vilka man kan ämnesbestämma bilder. Shatford menar att hennes
resonemang senare skulle kunna vidareutvecklas för att så småningom användas i det
praktiska arbetet med bildbeskrivning och på så sätt öka återvinningen av bilder.14

Shatford menar att det största problemet vid ordnandet av bilder är analys och
beskrivning av bildens ämne. Det är i huvudsak detta som det innebär att
ämnesbestämma bilder.15

För att underlätta arbetet föreslår hon därför en teoretisk metod med vilken man lättare
ska kunna göra en ämnesanalys. Shatford har i sin artikel låtit sig inspireras av flera
olika teorier bl.a. The philosophy of Art där Shatford huvudsakligen baserar sitt
resonemang på den tyske konstteoretikern Erwin Panofskys teorier kring analys av
konstbilder. Vidare vilar Shatfords diskussioner på vad hon kallar Meaning in
Language som baseras på lingvistiska teorier.16 Då hon argumenterar kring detta
refererar hon framförallt till uppslagsverket The Encyclopedia of Philosophy (1967) och
den del som behandlar innebörden av meaning som författats av W. P. Alston samt
avsnittet om Frege, Gottlob av Michael Dummett. Shatford bygger dessutom sin
argumentering kring Meaning in Language på W. John Hutchins artikel The Problem of
‘Aboutness’ in Document Analysis.17  Slutligen kan Visual Perception nämnas såsom en
teoretisk plattform som Shatford utgår från och här kan Maxime Préaud och Michel Rio
verksamma vid Bibliothéque Nationale nämnas.18 Med utgångspunkt från

                                                
11 Numera Sara Shatford Layne.
12 Se t.ex. Rasmussen 1997, s. 170 som skriver att ”… the problem of access to visual documents has
been the subject of significant study for little more than a decade…”.
13 Ytterligare om forskningen kring bildindexering finns att läsa i Mårten Gustafssons (2002)
magisteruppsats Bildindexering och bibliografisk standardisering.
14 Shatford 1986, s. 39.
15 Ibid., s. 42.
16 Ibid., s. 46.
17 Ibid., s. 61
18 Ibid.
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klassifikationsteoretikern S.R. Ranganathans facetterade system Colon Classification
har Shatford konstruerat en modell som avses att vara till hjälp vid ämnesbeskrivning
av bilder.19 Denna modell presenteras i tabellform längre fram i uppsatsen.20 Syftet med
det är, enligt Shatford, att öka kunskapen om ämnesanalys och indexering av
bildbaserat material och därigenom underlätta identifiering och klassificering av de
olika elementen i en bild.21

1.3 Problemformulering

Bristen på allmänna standarder för ämnesbeskrivning och indexering av bilder är
problematiskt. Varför är det då så svårt att finna gemensamma metoder och enhetliga
standarder för ett samarbete mellan institutioner som förfogar över bildsamlingar?

För att kunna besvara denna övergripande fråga kommer Sara Shatfords teoretiska
modell, som introducerades 1986, att undersökas för att på så sätt exemplifiera hur ett
förslag till ämnesbeskrivning av bilder kan se ut. Denna modell, som kan betraktas som
en del i försöken att lansera en slags standard inom området bildindexering, har
undersökts med avsikten att illustrera hur ett förslag till ämnesbeskrivning av bilder kan
se ut. Med målet att framställa Shatfords teoretiska modell så tydligt som möjligt
jämförs därför denna med ett system i bruk, The Art & Architecture Thesaurus.

1.4 Syfte och frågeställningar

Det slutliga syftet med denna uppsats är således att försöka besvara om Shatfords
principer skulle kunna utgöra grunden för en standard. För att nå fram till det avsedda
syftet ska följande frågor besvaras:

• Vilka är de teoretiska principer som Shatford använder sig av för sitt resonemang
kring ämnesbeskrivning av bilder?

• Hur ser Shatfords teoretiska modell ut i jämförelse med The Art & Architecture
Thesaurus?

• Vilka för- och nackdelar har Shatfords teoretiska modell vid ett eventuellt
utvecklande av en standard för ämnesbeskrivning av bilder?

1.5 Avgränsningar

Tonvikten i denna uppsats kommer att ligga på det intellektuella tillvägagångssättet vid
ämnesbestämning och indexering av bilder, även kallat concept-based information
retrieval. Det är emellertid oundvikligt att inte nämna de automatiska verktyg, content-
based information retrieval (CBIR) som används för att indexera bilder. Dock faller
ingående förklaringar av teknikaliteter utanför ramarna för denna uppsats. De båda

                                                
19 Ibid., s. 48f.
20 Se sid. 32 i denna uppsats
21 Shatford 1986, s. 48f.
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metoderna engagerar forskare från två olika fält, eller paradigm. Bristen på samarbete
mellan de båda fälten har i framförallt den äldre litteraturen uppfattats som ett stort
problem men detta är förhoppningsvis ett problem som börjar lösas.22 I denna uppsats
kommer emellertid den största uppmärksamheten att ägnas åt det teoretiska fält som
innefattar intellektuell indexering och ämnesbestämning av bilder.

Slutligen en sista avgränsning som berör vilken typ av bild som behandlas i denna
uppsats. I det avsnitt som beskrev bakgrunden till ämnesområdet nämndes de olika
användningsområden som en bild kan ha. Där berördes ett av många
användningsområden för en bild såsom av dokumenterande karaktär. Det renodlat
dokumenterande användningsområdet för en bild kommer dock inte att behandlas i
denna uppsats. Fokus kommer istället att ligga på bilden i dess egenskap av artefakt,
och följande typ av dokument kommer att avses då bildmaterial behandlas i denna
uppsats: i huvudsak kommer konstverk att vara de bilder som är centrala för
undersökningen. Vidare kommer konstverk att betraktas som såväl artefakter som
informationsbärande dokument.

1.6 Centrala begrepp

De centrala begrepp som används i uppsatsen kommer för tydlighetens skull att
definieras. Det är dock viktigt att påpeka att de förklaringar som följer är min
uppfattning av dess innebörd såtillvida att de definieras utifrån det sammanhang som
denna uppsats hör hemma i, d.v.s. inom ämnesbeskrivning av bilder. Det är mycket
möjligt att dessa begrepp skulle få en något skiftande tolkning i ett annat sammanhang
med t.ex. textmaterial.

Standardisering innebär att man i bibliografiska sammanhang skapar regler och
riktlinjer för hur dokument ska beskrivas. Denna beskrivning används senare för att
ordna och återfinna dokument. Ett syfte med standarder är att flera institutioner ska
kunna använda samma system och på så sätt göra dessa system kompatibla.23

Skillnaden mellan klassifikation och indexering är viktig att klargöra. Man
ämnesbestämmer visserligen med de båda metoderna, men vid klassificering tilldelar
man dokumentet koder som hämtats från ett klassifikationsschema, medan man vid
indexering använder ord då man anger ett dokuments ämne.24 Precis som vilket språk
som helst så består ett indexeringsspråk av både en vokabulär och en syntax. Indexering
innebär att man med hjälp av termer beskriver innehåll och egenskaper i ett dokument i
syfte att sortera samt skapa återfinning av dokumentet. De termer som man använder
vid indexeringen hämtas lämpligen från en kontrollerad ämnesordslista, en tesaurus,
och då är termerna, eller deskriptorerna som de också kallas, kontrollerade beträffande
yttre form, innehåll etc. I en tesaurus är termerna alfabetiskt ordnade och
korshänvisningar, närbesläktade och specifika termer anges. Etablerade system som
finns att tillgå vid beskrivning av bildmaterial är t.ex. ICONCLASS, Art & Architecture
Thesaurus (AAT) och Outline. Om termerna hämtas såsom de är nedtecknade i

                                                
22 Se t.ex. Cawkell 1993.
23 Gustavsson 2002, s. 8f.
24 Berntsson 1997, s. 6.
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dokumentet talar man om ett naturligt språk där termerna inte kontrollerats på
förhand.25

Ett klassifikationssystem är ett annat slags kontrollerat indexeringsspråk där termerna
förtecknas ämnesvis och representeras av koder, d.v.s. en notation. Notationen, som
också kallas klassifikationskoder, regleras då de sätts samman enligt
klassifikationssystemets systematiska ordning. Corinne Jörgensen citerar Lois Mai
Chan m.fl. i texten Image Indexing: An Analysis of Selected Classification Systems in
Relation to Image Attributes Namned by Naïve Users då denne sammanfattar syftet
med de båda “verktygen”. Dessa kan enligt en sådan tolkning definieras såsom:
”vocabulary structuring tools which control the basic vocabulary of a subject index
language and which display semantic relationships among these terms”.26  Syftet är
alltså att ämnesbestämma ett dokument för att därefter tilldela detta ett signum eller ett
antal deskriptorer utifrån det ämne som behandlas i dokumentet. Då dokumentet
återfinns görs detta på grundval av de termer eller signa som betecknar den
ämnesmässiga behandlingen.

”Nonbook materials” är ett begrepp som jag använder flitigt i denna uppsats och vars
innebörd jag definierar som material som inte är textbaserat såsom t.ex. bilder och
musik. Begreppet har varit svårt att översätta med bara ett par ord och dessvärre har jag
inte hittat någon lika slagfärdig formulering på svenska. Därför kommer ordalydelsen
”nonbook materials” att användas vilken betecknar icke-textbaserat material och då i
synnerhet bilder.

1.7 Metod 

Den metod som kommer att användas för att uppnå avsett syfte samt besvara
frågeställningarna är inläsning och tolkning av den litteratur som finns tillgänglig inom
området bildindexering och som jag ansett vara relevant för denna undersökning. Som
huvudsaklig källa används Shatfords Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical
Approach från 1986. Det är framförallt denna källa som en stor del av resonemanget i
uppsatsen kretsar kring. Shatford har i sin tur använt sig av ett antal källor som också
kommer att undersökas. Dessa källor är huvudsakligen Erwin Panofskys Studies in
Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance från 1962 och S. R.
Ranganathans Elements of Library Classification, också den från 1962. Shatfords
teoretiska ramverk kommer dessutom att jämföras med ett system som är i bruk, AAT.
Detta för att göra dess uppbyggnad tydlig samt för att i möjligaste mån skapa klarhet
kring Shatfords teorier. Denna jämförelse görs med stöd av litteratur såsom texter från
AATs webbsida, Corinne Jörgensens undersökning Image Indexing: An Analysis of
Selected Classification Systems in Relation to Image Attributes Namned by Naïve Users
och Shatfords doktorsavhandling Modelling Relevance in Art History: Identifying
Attributes That Determine the Relevance of Art Works, Images, and Primary Text to Art
History Research från 1997.

För att ge ytterligare stöd åt uppsatsens resonemang tillkommer utöver de tidigare
nämnda källorna övrig litteratur. Av dessa kan t.ex. Birger Hjörlands artikel The
concept of ‘subject’ in information science från 1992 nämnas. Denna artikel utgör en

                                                
25 Ibid., s. 7.
26 Jörgensen 1999, kap. 1.5.
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del av det teoretiska ramverk som används för att undersöka Shatfords resonemang
kring ämnesbestämning av bilder. Utöver Hjörlands teorier kring ämnesbegreppet
kommer även D. W. Langridges bok Subject Analysis: Principles and Procedures från
1989 att användas för att undersöka Shatfords teorier.

Elaine Svenonius, som är verksam inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga
området, diskuterar i sin artikel Access to Nonbook Materials: The Limits of Subject
Indexing for Visual and Aural Languages bildmediet och huruvida det är möjligt att
ämnesindexera med hjälp av ett annat medium, såsom språket. Svenonius ger i sin
artikel ämnesområdet en intressant vinkling och är behjälplig i att ge denna
undersökning ytterligare aspekter på ämnesbestämning av bilder.

Gert Z Nordström, som verkat som prorektor vid Konstfackskolan i Stockholm gör i sin
bok Bildspråk & Bildanalys från 1984 jämförelser mellan bildspråket och det verbala
språket. I boken arbetar han i huvudsak utifrån teorier som utvecklades under 1970-talet
vid Konstfackskolan. Nordström diskuterar såväl Erwin Panofsky som Roland Barthes,
två teoretiker som på olika sätt analyserar och tolkar bildmaterial. Barthes teorier
kommer att behandlas under ett eget avsnitt längre fram i uppsatsen. Skälet till att jag
redovisar Barthes teorier är att dessa ger ytterligare dimensioner till resonemanget kring
bildanalys. Detta är särskilt intressant eftersom Panofsky och Barthes diskuterar
bildanalys utifrån olika synsätt. Nordströms bok har framförallt varit användbar i de
sammanhang då bildanalys diskuteras.

1999 presenterade Corinne Jörgensen en undersökning i artikeln Image Indexing: An
Analysis of Selected Classification Systems in Relation to Image Attributes Namned by
Naïve Users.27 Undersökningen, som är både praktisk och teoretisk, går kortfattat ut på
att studera hur ”naiva” användare beskrev och ordnande bilder av allmän karaktär, med
hjälp av ett antal etablerade tesaurer. Jag har framförallt funnit undersökningen lämplig
i det avsnitt där metoder för bildindexering diskuteras.

Metoden att studera och analysera litteratur inom området bildindexering syftar alltså
inledningsvis till att bistå vid avgränsning av undersökningsområde för att därefter
formulera en relevant frågeställning med utgångspunkt i artikeln Analyzing the Subject
of a Picture: A Theoretical Approach. Därefter har artikeln undersökts med hjälp av
bl.a. ovan nämnda litteratur. Denna litteratur (bl.a. Hjörland, Langridge, Svenonius och
Nordström) har således fungerat som analysverktyg vid studiet av de teoretiska
principer som Shatford resonerar kring. Avslutningsvis diskuteras och analyseras
frågeställningarna med utgångspunkt i de källor som studerats.

En del av den litteratur som jag refererar till är andrahandskällor såtillvida att dessa
finns som referenser i andra källor. När detta har skett redovisas det i notapparaten. Jag
vill emellertid kommentera varför jag använt mig av dessa andrahandskällor. Det
huvudsakliga skälet är att en hel del litteratur helt enkelt är svår att få tag på. Jag har
efter bästa förmåga försökt, men ibland har detta misslyckats och jag har då fått nöja
mig med att referera till dessa källor såsom andrahandskällor.

En metod som hade varit möjlig att använda vid uppsatsarbetet hade varit att tillämpa
empiriska studier för att undersöka och utvärdera möjligheten att med hjälp av

                                                
27 I artikeln utvärderades Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (TGM I), Art & Architecture
Thesaurus (AAT) och Thesaurus Iconographique: System Descriptif de Representations (TI).
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Shatfords system ämnesbestämma bilder. En sådan metod hade säkerligen gett ett
flertal intressanta resultat. Dock har den tid som avsatts för uppsatsarbetet varit alltför
begränsad för att en mer omfattande empirisk studie av Shatfords modell skulle vara
möjlig att genomföra och därmed har tillvägagångssättet också blivit ett annat. Den
metod som istället tillämpas har fokuserat på studiet av den litteratur som finns
tillgänglig inom området och som jag har uppfattat som intressant för denna
undersökning. Fördelen med detta är att man utifrån källorna kan dra slutsatser kring
empirin. Vid ett sådant tillvägagångssätt innebär det antagligen att ju större mängd
litteratur som studeras, desto fler och skiftande perspektiv kan presenteras av
ämnesområdet. Samtidigt kan detta också innebära en nackdel då urvalet av källor
riskerar att enbart representera ett perspektiv. Denna farhåga accentueras ytterligare av
att undersökningen, i och med detta, kan bli alltför styrd av mina egna värderingar. Jag
är hursomhelst medveten om detta och förhoppningsvis gör detta att de resultat som
presenteras i uppsatsen är relevanta i sammanhanget.

1.8 Disposition

Dispositionen i denna uppsats följer ett ganska traditionellt snitt såtillvida att
undersökningen följer en struktur som går från en ganska allmän diskussion till mer
specifika resonemang om bilder utifrån Shatfords artikel.

Efter denna inledning följer en presentation av området i ganska generella termer för att
därefter övergå till en redogörelse varför jag har valt ämnet. Syftet samt
frågeställningarna presenteras med utgångspunkt i det avsnitt som redogör för
problemen inom området samt den problemformulering som följer. Centrala begrepp
definieras och en avgränsning av studieområdet görs. Den metod som jag avser att
använda för att kunna besvara frågeställningarna samt nå fram till avsett syfte
presenteras och tolkas.

Ett avsnitt ägnas åt forskningsläget inom området. Här presenterar jag ett antal forskare
och en del litteratur inom de två paradigm som i nuläget styr utvecklingen inom
bildanalys och bildindexering. Detta för att ge läsaren en någorlunda belysande bild av
hur forskningsläget ser ut.

En ganska allmän genomgång av bilder, bilden som dokument, ämne och ämnesanalys
följer innan undersökningsområdet blir snävare och i huvudsak ägnas åt Shatford och
hennes teoretiska diskussion. Detta kapitel heter Att ämnesbestämma en bild – ett
teoretiskt tillvägagångssätt och undersöker såväl Shatfords teoretiska förslag för att
ämnesbestämma bilder som de teoretiker som utgör underlaget för hennes förslag. För
att diskussionen kring bilder och bildanalys inte ska bli alltför entydig presenteras
därför en alternativ metod för bildanalys.

I syfte att bredda diskussionsunderlaget presenteras därefter metoder som används för
att indexera bildmaterial. För att återigen snäva in resonemanget kring metoder i bruk
jämförs Shatfords teoretiska modell med The Art & Architecture Thesaurus.28 Detta i
syfte att påvisa för- och nackdelar med Shatfords teoretiska modell.

                                                
28 I fortsättningen kommer förkortningen AAT att användas
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Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion kring användbarheten av Shatfords
teoretiska förslag. För- och nackdelar lyfts fram och diskuteras. Denna diskussion
utmynnar så småningom i kapitlet slutsats där de slutliga resultaten av uppsatsarbetet
presenteras. En sammanfattning redovisar uppsatsens alla moment samt redogör för de
resultat som jag kommit fram till. I ett sista kapitel Förslag på vidare forskning ges
förslag på studier som skulle kunna företas inom området bildindexering.

1.9 Tidigare forskning

1.9.1 Bildindexering – två forskningsfält
I detta kapitel illustreras ett forskningsläge som har varit rådande de senaste åren. En
kort redogörelse för de två forskningsfält som är involverade i utvecklandet av
ämnesanalys och indexering av bilder är nödvändig för att ge en bakgrund till varför
forskningen inom området kan uppfattas som problematiskt. Jag vill emellertid påpeka
att jag inte har ambitionen att göra en heltäckande redogörelse för forskningsläget utan
har valt att presentera de som jag uppfattat som särskilt tongivande inom området.

Den brittiske forskaren P. G. B. Enser menar att det finns två parallella strömningar
inom forskningsområdet image retrieval, dels concept-based information retrieval, dels
content-based information retrieval (CBIR).29 Inom det förstnämnda ligger fokus på
traditionell forskning kring intellektuell/textuell indexering, vilken dominerar inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. Det andra fältet, CBIR, är inriktat på att på
maskinell väg generera karakteristika såsom färg, mönster och form för en bild via
datorer. Majoriteten av forskarna inom detta område verkar inom datavetenskapen, där
man framförallt försöker utveckla automatiska medel för indexering och återvinning av
bildmaterial.30

Olle Persson vid Umeå Universitet har utifrån co-citeringsanalys försökt kartlägga hur
kunskapsområdet bildindexering kan presenteras visuellt via en ”karta”.31 Perssons
kartläggning kan ses som ett ”bevis” på att dessa båda fält faktiskt existerar och
åskådliggör samtidigt visuellt de två grupperingarna inom området, concept-based
information retrieval och content-based information retrieval (CBIR), men tydliggör
också bristen på kontakt mellan dem. Chu skriver om denna problematik i Research in
Image Indexing and Retrieval as Reflected in the Literature. Han urskiljer två faktorer
som är upphov till delningen. För det första menar Chu att delningen beror på skillnader
i akademisk bakgrund. De som verkar inom området för automatisk indexering har ofta
en datavetenskaplig utbildning, medan de som forskar kring intellektuell/textuell
indexering verkar inom biblioteks- och informationsvetenskapen. För det andra skriver
Chu, så finns det inom de båda forskningsområdena stora skillnader. Dessa skillnader
kan bl.a. urskiljas i de metoder man använder vid indexeringsprocessen, men också vid
bildanalysen. Chu menar dock att ett samarbete mellan CBIR, som dominerar, och
concept-based information retrieval skulle gynna forskningen kring bildindexering.32

                                                
29 Enser 1995
30 Hartley et al. 2000, s. 182.
31 Persson 2000.
32 Chu 2000, s. 1018
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Uppdelningen och bristen på dialog mellan de båda fälten upplevs som ett problem av
forskare inom området, framförallt därför att gemensamma perspektiv saknas.33 Ett
exempel på försök att skapa en dialog mellan dessa båda forskningsområden har tagits
av University of Northumbria i Newcastle med The Challenge of Image Retrieval
Conference.34 Ytterligare fördelar som skulle påverka forskningen inom bildindexering
beskriver Corinne Jörgensen i den tidigare nämnda artikeln Image Indexing: An
Analysis of Selected Classification Systems in Relation to Image Attributes Namned by
Naïve Users. Jörgensen menar att behovet av integration mellan de forskare som sysslar
med bildindexering är stort.35 En viktig konsekvens av ett sådant samarbete är att det
skulle öka slutanvändarens tillgång till bildsamlingar. En av svårigheterna, som
Jörgensen liksom flertalet forskare med henne påpekar, är att ämnesanalysen av
bildbaserat material bereder större komplikationer då dessa saknar associativ text.
Ytterligare en aspekt som försvårar ordnandet av bildsamlingar är valet av ett lämpligt
indexerings och klassifikationssystem. Jörgensen pekar på ett uppenbart problem vid
valet av system:”An additional consideration is that the indexing/classification system,
once chosen, limits access to those attributes addressed by the particular system.”36

Valet av system påverkar kompabiliteten mellan andra nätverk och institutioner.
Möjligheterna till samarbete mellan institutioner som har bildsamlingar måste ändå
anses vara en av de stora fördelarna och möjligheten att ha detta ökar ju fler som har
likartade system för ordnandet av bildsamlingar.

Margaret E. Graham publicerade 1999 The Description and indexing of images: Report
of a survey of ARLIS members 1998/99 med syfte att kartlägga hur bildmaterial
beskrevs hos de institutioner/organisationer som var ARLIS-medlemmar och som
hanterade bildsamlingar.37  Sammanlagt lyckades Graham dokumentera
tillvägagångssättet hos 60 av dessa medlemmar. Resultatet av undersökningens visade
att majoriteten av deltagarna valde att indexera enligt ett egenhändigt producerat system
s.k. ”in-house-rules” istället för att använda en etablerad standard. De resultat som
Graham presenterade verkar fortfarande vara aktuella vilket bekräftas av att en allmän
standard för att ordna bilder saknas. Detta intygas också av Corinne Jörgensen som
skriver att en metod vid ordnandet av bilder är att utgå från ett existerande system och
därtill komplettera med en lokalt utvecklad vokabulär.38 Nackdelen med ett sådant
förfarande är, vilket både Graham och Jörgensen är eniga om, att trots att systemet
fyller sin funktion lokalt så försvårar detta ett samarbete med andra nätverk och
bilddatabaser. Detta eftersom den vokabulär som används enbart avses för lokalt bruk. I
detta avseende kan man alltså peka på en av nackdelarna när man saknar en allmän
standard vid ordnandet av bildmaterial.

Utöver ARLIS-rapporten har Graham tillsammans med John P. Eakins författat en
rapport Content-based Image Retrieval: A Report to the JISC Technology: Applications
Programme från 1999. I denna rapport undersöker Graham och Eakins
förutsättningarna för och utvecklingen av de automatiska metoder som används för att
kategorisera och indexera bilder (CBIR). I rapporten gör de båda författarna en grundlig
genomgång av såväl en användares behov som de tekniska förutsättningar som var

                                                
33 För vidare resonemang om detta, se t.ex. Enser 1995, Hartley et al. 2000 och Cawkell 1994.
34 Hartley et al 2000, s. 182.
35 Jörgensen 1999, kap. 1.4.
36 Ibid., kap. 1.2.
37 ARLIS står för The Art Libraries Society (UK) och hade 1997-1998 199 organisationer/institutioner
inom bibliotekssektorn som medlemmar.
38 Jörgensen 1999, kap. 1.4.
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aktuella då (och vilka man troligtvis fortfarande kan betraktas som aktuella). Graham
och Eakins konstaterar att ”The effectiveness of all current CBIR systems is inherently
limited by the fact that they can operate only at the primitive feature level”.39 Med
citatet avser jag att belysa att de metoder som man använder för att på automatisk väg
generera bilder så sent som för bara några år sedan fortfarande var relativt trubbiga
verktyg. Denna aspekt kommer jag emellertid inte att beskriva utförligare utan har
istället valt att koncentrera mig på de intellektuella metoder som finns att tillgå.

Jag vill slutligen tillägga att den teoridel som följer inte är specifik för just
bildindexering utan mer generell inom klassifikation och indexering av dokument. Det
innebär att det är svårt att nämna tidigare forskning som är utmärkande för
bildindexering utifrån den teoribildning som jag använder.

                                                
39 Eakins & Graham 1999, kap. 1.
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2. Teori

Bildindexering får nog sägas vara ett ganska smalt ämne i förhållande till klassificering
och indexering av textbaserade dokument. Det innebär att den teoribildning som finns
inom området är relativt knapp, vilket också beskrevs i föregående avsnitt,
Bildindexering – två forskningsfält. Eftersom uppsatsen till största delen handlar om att
ämnesbestämma bilder har jag därför valt att grunda mina teorier på Birger Hjörlands
och D. W. Langridges resonemang kring begreppet ämne. Varken Hjörland eller
Langridge resonerar i första hand om bildbaserade dokument utan mer generellt om
klassificering och indexering av textdokument. Trots detta menar jag att deras, om än
olika, teoribildningar är möjliga att applicera på mitt resonemang kring bilder och
ämnesbestämningen av dessa.

2.1 Hjörland

Hjörland diskuterar ämnesbegreppet i texten The concept of ‘subject’ in information
science och två typer av förhållningssätt vid ämnesanalys av dokument, subjektiv
idealism och objektiv idealism.40 Hjörland syftar till att, genom detta resonemang,
påvisa att en uttolkares förhållande till ett dokuments ämne på något av ovanstående
sätt påverkar hur ett dokument tolkas. Att analysera Shatfords teoretiska principer
utifrån subjektiv resp. objektiv idealism uppfattar jag som en lämplig utgångspunkt för
denna undersökning och i synnerhet eftersom jag resonerar om olika förhållningssätt till
ämnesbegreppet vid ämnesbeskrivning av bilder. Jag anser att Hjörlands tolkning av
ämne är möjlig att applicera på bilder och då särskilt eftersom en bildanalys i många
fall kan uppfattas som en ganska subjektiv tolkning av bildinnehåll. Hjörlands
ståndpunkt kommer därför att användas då de teoretiska principer som Shatford
resonerar kring undersöks.

2.1.1. Idealism
Följande är en mindre genomgång av begreppet idealism enligt en filosofisk tolkning.
Därefter följer Hjörlands tolkning av begreppet.

Idealism har under filosofins historia omfattat olika problemområden och inriktningar.
En viktig skiljelinje går mellan metafysisk idealism och epistemologisk idealism.
Den metafysiska idealismen behandlar vad som existerar medan den epistemologiska
(kunskapsteoretiska) idealismen uttalar sig om vad vi kan veta, d.v.s. om kunskapens
natur. Inom kunskapsteorin brukar man även skilja mellan objektiv idealism och
subjektiv idealism.41 Platon menade att det enda verkliga är idéerna och att dessa utgör
grunden för sann kunskap, episteme. Han betraktade idéerna som självständiga
allmänbegrepp och att kunskap om dessa endast fås genom medvetandet eller rationellt
tänkande. Platons idealism kan därför kallas objektiv. 42

Den irländske 1700-tals filosofen George Berkley är den mest välkände företrädaren för
en subjektiv idealism. Berkley menade att all verklig kunskap har sin utgångspunkt i

                                                
40 Hjörland 1992.
41 The Encyclopedia of Philosophy 1967, s. 110ff.
42 Skirbekk & Gilje 1995, s. 63ff.
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det mentala. Att något existerar (t.ex. idéer) är enligt Berkley detsamma som att det
uppfattas: esse est percipi. 43

2.1.2. Objektiv idealism
Att tolka texter utifrån synsättet objektiv idealism innebär enligt Hjörland, att ett
dokuments ämne är detsamma oberoende av vem som analyserar det. Utifrån ett sådant
synsätt kan ett ämne (eller en idé) således ses som objektivt och fixerat oavsett vem
uttolkaren är. 44

2.1.3. Subjektiv idealism
Enligt Hjörlands analys av subjektiv idealism har den som tolkar ett dokument ett
perspektiv där denne, för att nå kunskap om vilket ämne som representeras i ett
dokument, måste känna till något om upphovsmannens avsikter bakom dokumentet.45

Enligt ett sådant synsätt kan ämne betraktas som något som formas av en eller flera
individers verklighetsuppfattning. För att nå kunskap om ett ämne krävs därför en
förståelse av den eller de individer vars verklighetsuppfattning står i fokus för ett
dokument. Ett dokuments ämne kan således skifta beroende på vems ”version” det är,
d.v.s. vem som ämnesbestämmer dokumentet, enligt Hjörlands analys. Denna uttolkare
kan t.ex. vara författaren själv, läsaren eller en bibliotekarie.

Hjörland menar att synsättet präglas av hur man uppfattar ett dokuments ämne, dess
aboutness. Enligt Hjörland är detta ett ganska vanligt förhållningssätt men samtidigt ett
vanskligt tillvägagångssätt såtillvida att uttolkaren i egentlig mening inte fastställer ett
dokuments ämne genom att enbart fokusera på dess aboutness. Ross Harvey skriver
också om aboutness i Organising knowledge in Australia. Även Harvey menar att
aboutness är svårt att fastställa och han skriver att: ”Aboutness is not an absolute
concept”.46 Harvey påpekar att den komplexitet som det innebär att fastställa ett
dokuments aboutness hänger samman med dess kontext, alltså vilken typ av
sammanhang som ett dokument kan tänkas användas i, vilka dess användare förmodas
vara etc.

Sammanfattningsvis tolkar jag Hjörland som att han menar att aboutness uttrycker
intentionerna med ett dokuments ämnesmässiga innehåll, vilket i sin tur inte behöver
stämma med dess egentliga ämnesinnehåll. Hjörland illustrerar detta genom att jämföra
med barns förhållanden till intryck och uttryck vilket han menar tyder på en naiv syn på
vad ett ämne är. Ett dokuments innehåll och titel är inte synonyma och det finns ingen
självklar koppling mellan dessa, enligt Hjörland. Detta synsätt illustreras genom
liknelsen till ett barn där detta är oförmögen att skilja på linguistic forms and
meaning.47

                                                
43 Aspelin 1977, s. 133ff, The Encyclopedia of Philosophy 1967, s. 112f.
44 Hjörland 1992, s. 177.
45 Ibid., s. 176.
46 Harvey 1999, s. 194.
47 Hjörland 1992, s. 173.
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2.2 Langridge

I detta avsnitt kommer den teoretiska tyngdpunkten att ligga på Langridges resonemang
kring ämne och ämnesanalys.48 Trots att det i huvudsak är ämnesanalys av textbaserade
dokument som Langridge resonerar kring så kommer jag att försöka dra paralleller till
bildbaserade dokument. Detta trots att Langridge till skillnad från t.ex. Buckland inte
betraktar en bild som ett dokument

In the arts, only literature has primary documents, in the form of poetry,
drama or fiction. The primary products in music and the visual arts are
not documents, though they have substitutes, such as gramophone
records, scores, and books containing reproductions of paintings.49

Trots Langridges ståndpunkt gör jag hursomhelst ändå ett försök att applicera dennes
resonemang på bilder.

Att ämnesanalysera ett dokument syftar till att påvisa dess ämne för att så småningom
resultera i en ”översättning” av ämnesanalysen. Denna ”översättning” görs till termer
som fungerar som surrogat för det indexerade dokumentet. Detta är grundtanken bakom
analysen. Tillvägagångssättet kan dock skifta. Langridge menar att det är en vanlig
föreställning att det är ämnet i dokumentet som är viktigast att fastställa.50 Han menar
dock att det krävs ett mer detaljerat tillvägagångssätt. Som första steg i analysen ska
man, enligt Langridge, ställa två frågor till dokumentet, dels vad är det (ämnet)? (what
is it?) dels vad handlar det (dokumentet) om? (what is it about?) Med ledning av
frågorna underlättas fastställandet av dokumentets kunskapsform, d.v.s. vilken disciplin
det textmässiga innehållet tillhör samt vilket ämne som behandlas i texten. Kort sagt,
kunskapsform betecknar allmänna kunskaps- eller ämnesområden. Med kunskapsform
avser Langridge t.ex. religion, filosofi, naturvetenskap etc. Dessa kallar han för forms of
knowledge. Vidare ska analysen besvara vem dokumentet riktar sig till d.v.s. vilken
slutanvändare som troligen kommer att intressera sig för dokumentet.

Langridge presenterar konst som en av 12 olika kunskapsformer och avser i detta fall
konstobjekt och inte textbaserade dokument om konst. Konst kategoriseras, av
Langridge, tillsammans med religion och moral knowledge som han menar är en
intuitivt och icke-rationell kunskapsform.51 Langridge anser av allt att döma att konst
lämpligen kategoriseras utifrån dess form och dess framträdande karaktärsdrag
(important characteristics). Form kan vidare vara antingen abstrakt eller konkret.
Exempelvis är en oljemålning av ett landskap, enligt Langridge, uppdelad i konkreta
karaktärsdrag såsom oljefärg vilket är dess medium, och i abstrakta vilket är dess genre,
i detta exemplet landskap.52

                                                
48 Langridge 1989.
49 Ibid., s. 53.
50 Ibid., s. 11.
51 Ibid., s. 28.
52 Shatford Layne 1997, s. 58.
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I kategorin konst ingår följande ämnen:53

KONST

• Litteratur: poesi, drama, romaner

• Musik: partitur, inspelningar

• Utövande konst: inspelningar av föreställningar etc.

• Bildkonst: reproduktioner av konst etc., konstteknik för alla konstarter

Följaktligen kan man konstatera att inom kunskapsformen konst ingår ämnen som inte
är av faktamässig karaktär (dock informationsbärande) och som i vissa fall svårligen
låter sig ämnesanalyseras. De tolv ämnesområden som Langridge presenterar och som
representerar olika kunskapsformer kritiseras av Hjörland i The concept of ‘subject’ in
information science, som menar att Langridge betraktar ämnen såsom objektiva
kunskapsformer, alltså enligt en objektiv idealism.54 Hjörland drar paralleller till
klassifikationsteoretikern S.R. Ranganathan som på liknande sätt menar att ämnen kan
kategoriseras i ett antal idéer som är objektiva till sin natur. Hjörlands huvudsakliga
kritik är att Langridge, liksom Ranganathan, inte tar hänsyn till kontext vilket är ett
uttryck för en pragmatiskt ämnesanalys enligt Hjörland.55

Langridges synpunkter på hur man ska gå till väga vid en ämnesanalys kan
sammanfattningsvis beskrivas i två punkter. För det första ska analysen fastställa
dokumentets kunskapsform och ämne samt den åsikt/synsätt (viewpoint) som uttrycks i
dokumentet. Brister i ämnesanalysen, t.ex. en osäkerhet över vilken typ av ämne som
representeras i ett dokument, leder bara till en dålig ämnesrepresentation. För det andra
ska de termer som används tydligt uttrycka vilket ämne som behandlas i dokumentet.
Vilken åsikt/synsätt (viewpoint) som indexeraren har då denne ämnesbestämmer ett
dokument kan dock bereda en del problem. Graham och Eakins skriver följande om
detta: ”The viewpoint [åsikt/synsätt, min anm.] of the cataloguer or indexer may be
different from the perspective of the user, who him or herself may be an expert in the
discipline”.56

Då man går vidare i analysen ska man enligt Langridge studera t.ex. titeln,
innehållsförteckningen eller en sammanfattning då man undersöker vilken typ av ämne
som behandlas i ett dokument. Denna procedur kan emellertid vara svårare att tillämpa
vid analys av bilder. En konstbild har ofta en titel, men för övrigt bildmaterial är det
inte lika självklart att det finns. Innehållsförteckning samt en sammanfattning är inte
heller något som brukar medfölja bildmaterial.

I syfte att relatera teoriavsnittet till bilder följer därför i nästa kapitel en redogörelse för
bilden sedd ur olika aspekter. Detta för att påvisa med vilken bredd man kan betrakta
bilden och dess användningsområden.

                                                
53 Langridge 1989, s. 37.
54 Hjörland 1992, s. 193.
55 Ibid.
56 Eakins och Graham 1999, kap. 4.5.
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3. Bilden – några aspekter

3.1 Vad är en bild?

Nedanstående definitioner kommer att karaktärisera hur en bild uppfattas i denna
uppsats.

Med en bild avses i denna uppsats en tvådimensionell avbildning, men det finns ett
flertal definitioner av vad en bild är. T.ex. definierar Jörgensen en bild utifrån dess
latinska betydelse imago som betyder representation av en person, händelse eller
objekt.57 Hon menar vidare att en bild kan vara en realistisk eller en semirealistisk
representation av olika subjekt, och dessa kan vara utformade med olika metoder och
varierande stil.58

Definitionen av bildmaterial i KRS lyder enligt följande: ”Tvådimensionell presentation
tillgänglig för blotta ögat, vanligen på ogenomskinligt grundlag. Användes när en mer
specifik term (t ex originalkonstverk, fotografi) inte är tillämplig”.59

I Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan görs ett antal
definitioner av termer som är relaterade till bilder. Dessa har utarbetats av ABM-
gruppen samt TNC (Terminologicentrum). En av dessa definitioner beskriver en bild
såsom

… tillverkad, synlig gestaltning i två dimensioner, vars betydelsebärande
delar är närvarande på en och samma gång för seendet och genom sin
samtidiga inbördes verkan bildar mening. Anmärkning: ”Bild” definieras
ovan som något specifikt i förhållande till exempelvis talat språk, text
eller musik. I definitionen inbegrips inte rörliga bilder.60

För att slutligen reda ut eventuella frågetecken kring vad en bild är följer en sista
definition av vilken typ av motiv som en bild kan utgöras av. Motiv kan sålunda
utgöras av följande begrepp:61

• ting
• platser
• personer
• händelser
• litterära eller traderade utsagor
• abstrakta idéer eller utsagor

                                                
57 Jörgensen 1999, kap. 1.5.
58 Ibid.
59 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 1990, s. 506.
60 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002, s. 208.
61 Ibid., s. 209.
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3.2 Bilden som dokument

Traditionellt betraktas en bild vanligtvis utifrån dess estetiska kvalitéer, men faktum är
att en bild, i samma utsträckning som ett textbärande objekt, är ett informationsbärande
dokument. Michael Buckland resonerar kring termerna information och information-as-
thing och på vilka grunder vi kan kalla ett objekt för dokument. Buckland menar att:
”The term document is normally used to denote texts or, more exactly, text-bearing
objects. There seems no reason not to extend the use of text and document to include
images and even sounds intended to convey some sort of communication”.62 En bild
kan alltså vara både kommunikativ och innehålla information såsom ett textbärande
dokument. Buckland fortsätter sitt resonemang med att citera den franske
dokumentalisten Briet som definierade ett dokument såsom: ”any concrete or symbolic
indication, preserved and recorded, for reconstructing or for proving a phenomena,
whether physical or mental”.63 Här betonas mer det intentionella i att dokumentera,
bevara och arkivera i informativt syfte.

Bilden som objekt innefattas i en rad skilda användningsområden av dokumenterande
karaktär såsom inom utbildning och underhållning. Några exempel där bilden och
bilddatabaser används för professionellt bruk är inom medicin i diagnostiserande syfte,
geografi, juridiskt för att t.ex. lagra fingeravtryck och varumärken, inom konst för att
tillgängliggöra konstsamlingar samt användningsområden inom journalistik och
masskommunikation. Bildens användningsområden tycks i det närmaste obegränsade
och i och med den tekniska utveckling som möjliggör att alltfler människor på ett
enkelt sätt kan ta del av bildsamlingar ökar kravet på att ordna dessa på ett enkelt sätt.

Att beskriva en bild, och kanske särskilt i de sammanhang då dess ämne ska beskrivas
så objektivt som möjligt, är en i många fall komplex process. En bild uppfattas ofta som
mångtydig vilket också den välkända devisen att en bild säger mer än tusen ord
bekräftar. Detta talar för att det i många fall är orealistiskt att den som ämnesbestämmer
en bild ska förhålla sig objektiv till dess motiv. Objektivitetskravet kan också i viss mån
sägas gälla för textbaserade dokument. En av skillnaderna mellan att ämnesindexera
textbaserade dokument och bildbaserade dokument är dock att det vid valet av
ämnesord för ett textdokument kan förefalla enklare då det finns en naturlig semantisk
likhet mellan de termer som finns i dokumentet å ena sidan och de ämnesord som
representerar dokumentet å andra sidan. En sådan naturlig överensstämmelse mellan en
bild och ämnesord ter sig inte lika självklar och det bereder också problem då
bilddokument skall indexeras.

                                                
62 Buckland 1991, s. 45.
63 Citerat ur Buckland 1991, s. 47.
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4. Indexering av bilder

4.1 Ämnesordsindexering av bildbaserat material

Indexering är ett verktyg för beskrivning av dokument. Det innebär att ett antal termer
bestäms i syfte att beskriva ett dokument och där de bestämda termerna kan sägas
fungera som representanter för dokumentet. I avsnittet Bilden som dokument nämndes
att den semantiska relation som finns mellan ett textbaserat dokument som ska
indexeras och de ämnesord som väljs för att representera dokumentet opererar inom
samma medium, nämligen språket. Då en bild ämnesanalyseras och senare tilldelas
termer finns en större osäkerhet. Är de termer som valts för att indexera bilddokumentet
de mest lämpliga? Bilden, som är ett ”nonbook material”, är ett medium där
dokumentets idéinnehåll inte är lika naturligt att ämnesindexera såsom ett
textdokuments innehåll. Att med hjälp av en vokabulär överföra bildens innehåll kan
visa sig vara lättare sagt än gjort.

Då bilder indexeras är det angeläget att ta ställning till om det enbart är bildens motiv
eller bildens ev. idéinnehåll som ska indexeras.64 Ett sådant ställningstagande kan vara
särskilt betydelsefullt då en bildsamling riktar sig till en viss målgrupp. Ytterligare
beslut som ska fattas då en bild indexeras är valet av de element i bildens motiv som
ska ingå i ämnesbeskrivningen. I denna process är det viktigt att fastställa vilket ämne i
bilden som är mest angeläget, vilket ämne som ska indexeras först, vilka som ska
indexeras därefter och vilka som rentav inte ska indexeras alls. Frågan kan utvecklas
ytterligare; när ska man sluta indexera bilder? Detta resonemang utvecklas av Shatford
som menar att en riktlinje kan vara att hellre indexera det stora i en bild än detaljerna
(istället för att indexera en fot och fem tår är det förmodligen mer rationellt att bara
indexera foten).65 De nämnda avgörandena underlättas om man på förhand vet vad
bildsamlingen ska användas till samt vilken målgrupp man i första hand avser.66

Men hur viktigt är det att definiera en användargrupp innan ämnesordsindexeringen
görs? Shatford menar att det är viktigt att avgränsa användningsområdet för bilderna i
en samling eftersom man inte ska indexera en specialsamling på samma sätt som en
mer generell.67 Genom att ha en tydlig uppfattning om detta torde det vara betydligt
lättare att bestämma vilket eller vilka element i en bild som ska indexeras. En
specialsamling med en definierad målgrupp är lättare att indexera till skillnad från en
allmän samling med en diversifierad användargrupp. I det sistnämnda fallet är det
närmast omöjligt att förutsäga det exakta informationsbehovet hos gruppen. De
bildsamlingar som faller mellan dessa två typer torde vara de som är allra svårast att
ämnesbestämma och indexera. För att underlätta indexeringen och avhjälpa nämnda
indexeringsproblematik anser Shatford att användarstudier är till stor hjälp.68 Genom att
undersöka vilken typ av informationsbehov potentiella användare har skulle man också
kunna identifiera de mest förekommande frågorna.

Enligt Unni Hellsten och Margareta Rosfelt, som på uppdrag av SAB kommittén
utarbetat en manual för ämnesordsindexering av textdokument, är det indexerarens
                                                
64 Shatford 1986, s. 54f.
65 Ibid., s. 58.
66 Ibid., s. 55.
67 Ibid.
68 Ibid.
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uppgift att förse katalogposten med ämnesord. Samtidigt är det också viktigt att en
användares intresse för att just de ämnesorden väcks.69 Felaktigt valda termer kan vara
missvisande och minskar därmed återvinningsmöjligheterna.70 Med hjälp av de två
kriterier som Jörgensen menar är viktiga att ta hänsyn till då tillgång till bilder och
bildsamlingar ges kan resonemanget utvecklas.71 Det första kriteriet är flexibiliteten vid
ämnesbestämning och valet av indexeringstermer. Ett bilddokument är motivmässigt
variationsrikt vilket gör att analysen kan skifta betydligt hos olika indexerare. Detta är
ett problem menar Jörgensen. Möjligen kan dock flexibiliteten vid valet av termer öka
återvinningsmöjligheterna och samtidigt det intresse dessa kan väcka hos potentiella
användare.72 Det andra kriteriet är att bildbaserade dokument måste indexeras med flera
och mindre specialiserade termer än vad som görs idag.73 Slutligen påpekar Jörgensen,
vilket också Shatford noterar, att kunskapen om vad en användare efterfrågar är alltför
dålig. Härvid skulle användarundersökningar kunna avhjälpa problemet. Man skulle
också kunna underlätta för den användare som söker efter en bilds idéinnehåll eller
”mening” genom att tillföra en slags ”pekare” till vad en bild handlar om (aboutness)
eller dess ikonografi. 74

Hellsten och Rosfelt liksom Jörgensen resonerar på ungefär samma sätt trots att de
behandlar textdokument å ena sidan och bilddokument å andra. Förutsättningarna för
ett dokument, oavsett dess typ, tycks dock vara detsamma vid ämnesanalys och det är
att ge användaren en god ämnestillgång samt ökade återvinningsmöjligheter.

4.2 Vad är ett ämne?

Innan en redogörelse görs för hur man går tillväga vid en ämnesanalys kan det vara av
intresse att inledningsvis fundera lite över vad ett ämne egentligen är. Birger Hjörland
beskriver ett ämne som ett dokuments innehållsmässiga potential. Med detta uttalandet
pekar han på att en dokumentbeskrivning är en förutsägelse om ett dokuments framtida
potential.75 Den aspekt av verkligheten som dokumentet representerar avspeglas i dess
aboutness vilket, hävdar Hjörland, är ett dokuments mest framträdande egenskap.76

Hjörland anser vidare att ett samhälles utveckling och värderingar tillsammans utgör
fundamentet för hur ett ämne konstitueras och uppfattas: ”This is to say that it is the
level of development of human society, the human practice, that constitutes a
subject”.77

Langridge å sin sida beskriver kunskap/ämnen såsom ett antal olika kunskapsformer.
Detta skiljer han från den positivistiska kunskapssynen som använder en snäv definition
av kunskap. Enligt Langridge inbegriper den positivistiska synen endast vetenskap.78

Denna uppfattning, menar Langridge, delas av många människor som uppfattar

                                                
69 Hellsten & Rosfelt 1997, s. 15.
70 Ibid.
71 Jörgensen 1999, kap. 4.1.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid. Mer om en bilds aboutness och ikonografi följer i avsnittet 5.1 En teori om innehåll/mening i
konst.
75 Hjörland 1992, s. 185.
76 Ibid., s. 182.
77 Ibid., s. 185.
78 Langridge 1989, s. 20.
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kunskap som en slags enhet.79 Langridge betraktar däremot, vilket redan nämnts i
teoridelen, kunskap såsom uppdelat i 12 kunskapsformer. Dessa 12 kunskapsformer är
enligt Langridge synsätt permanenta och oföränderliga.80

Hjörland skriver att alla element i ett dokument kan, utifrån en användares behov, vara
möjliga ”subject access points”.81 Detta innebär att en användare ges möjligheten att
söka utifrån t.ex. ett dokuments titel, indexerade ämnesord eller dess abstrakt. Frågan är
bara hur man väljer att tillgängliggöra ett dokuments ämne. Hjörland diskuterar
Wittgenstein och hans teorier kring språkspel i sin artikel Information Retrieval, Text
Composition, and Semantics.82 Trots att Hjörland inte resonerar specifikt kring bilder
kan det ändå vara intressant att föra fram några av dennes åsikter. En av de punkter som
Hjörland formulerar är nämligen att ämnesanalysen är en process som syftar till att
beskriva ett dokument och följaktligen inte ett rent ställningstagande.83 Ämnet kan
göras tillgängligt på olika sätt och anpassas efter olika användarens informationsbehov.
En faktor som emellertid är viktig att ta i beaktande då man ämnesanalyserar ett
dokument är att användaren helst ska vara ”tydlig” då ämnesanalysen utförs. Man ska
alltså ha en viss uppfattning om vilken framtida användargrupp som kan tänkas
använda de dokument som man ämnesanalyserar. En hållning som också delas av bl.a.
Shatford och Jörgensen. Detta förklaras med att en användares informationsbehov
skiftar och därför är det lämpligt att använda ämnesord som representerar dokumentet
ur olika synvinklar. Till syvende och sist är det trots allt för slutanvändaren som
dokumentet tillgängliggörs.

4.2.1 Vad är en ämnesanalys?
Syftet med ämnesanalysen är att fastställa vad ett dokument handlar om. Med hjälp av
ämnesord beskriver man ett dokuments ämnesinnehåll. Vid en sådan beskrivning får
man förlita sig på två aspekter i språket, dess grammatik och semantik.84 Språket
fungerar i detta fall som en referent till bilden där de element i bilden som kan
beskrivas med ord väljs ut (om de är relevanta i sammanhanget vill säga). Hjörland
menar att man har för avsikt att tydliggöra ett dokuments framtida relevans där
ämnesanalysen ses som en slags bedömning av dokumentets framtida potential.85 Vid
en ämnesbeskrivning av bildmotiv som berättar något utöver det som blott kan ses med
ögat, t.ex. symboliska eller känslomässiga teman, fordrar analysen ett verktyg som kan
bistå i ämnesbeskrivningen. Det är ett sådant analysverktyg som Shatford försöker
skapa .

När man innehållsanalyserar ett textbaserat dokument tar man ofta fasta på
bibliografiska uppgifter såsom t.ex. titel, sammanfattning, innehållsförteckning,
omslagstext etc. När man indexerar ett dylikt dokument gör man vanligtvis detta på
dokumentets nivå, d.v.s. de ämnesord som väljs för att representera dokumentet ska i
största möjliga mån beskriva dokumentets ämnesinnehåll. Vid ämnesanalys av en bild
är det svårare att avgöra vilken del av motivet som man ska ta fasta på. Daily skriver att
man måste försöka hitta det som är unikt i bilden för att på så sätt låta detta vara

                                                
79 Ibid., s. 20.
80 Ibid., s. 24.
81 Hjörland 1998, s. 17.
82 Ibid.
83 Ibid., s. 19.
84 Daily 1972, s. 20.
85 Hjörland 1992, s. 185.
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nyckeln till en identifikation av bilden.86 Detta uppfattar jag som en vettig ståndpunkt
och försöker fortsättningsvis utgå från Dailys påpekande då jag utvecklar
resonemangen i undersökningen. Härav följer en redogörelse för ämnesanalysens steg
som kan beskrivas enligt följande moment:

• Inledningsvis undersöks ett dokument och dess ämnesinnehåll bestäms.
• Därefter ska ämnets viktigaste idéinnehåll bestämmas.
• Dessa begrepp ska därefter formuleras verbalt, d.v.s. i termer vars form krävs av en

given vokabulär.

Vid utvecklandet av ett indexeringsspråk för bilder måste de deskriptorer identifieras
som möjliggör en verbal beskrivning av bilden. Rasmussen kallar detta för ”indexable
matter”.87 Ett sådant ”indexable matter” skulle kunna jämställas med det som Daily
menar är unikt i bilden och som s.a.s. är nyckeln till en bilds identifikation. Fördelen
med att indexera bilder intellektuellt, till skillnad från att på automatisk väg generera
bildens karaktäristika, är att ämnesanalysen kan göras mer utförligt, men det är också
en mer resurskrävande metod, både vad det gäller arbetsinsatser och ekonomiska
aspekter. Inkonsekvens vid val av termer är ytterligare en faktor som påverkar
indexeringen vid intellektuella arbetsmetoder och därför kan det vara särskilt viktigt att
följa en metod då detta utförs.

Avslutningsvis följer ett citat av Shatford där hon på ett klarläggande sätt beskriver
indexerarens dilemma.

Rather than pretend that certain aspects of picture indexing are objective,
would it not be better to admit that subjectivity exists, acknowledge its
drawbacks (chiefly that it leads to inconsistency) and recognize that
subjective judgments and analysis can provide valuable access to
information?88

4.3 Bildanalys

Ämnesordsbeskrivning av bilder är alltså en procedur som bereder en del svårigheter
och kanske särskilt då de element som ska representera bilden bestäms. Bibliografiska
uppgifter såsom t.ex. titel, upphovsman, innehållsförteckning etc. som ett textbaserat
dokument ofta förses med saknas i många fall i samband med bilder. Dylika uppgifter
ger, om inte fullständiga uppgifter, så i alla fall en fingervisning om vilket ämne som
behandlas i dokumentet. Då dessa uppgifter saknas måste man i många fall, för att
möjliggöra återvinning av ett bilddokument, förlita sig på en ämnesbeskrivning av
verket. Då en bild ämnesbestäms påverkas analysen i många fall av uttolkarens
referensramar, en aspekt som anses komplicera processen ytterligare. Följande citat,
som är hämtat från Shatfords artikel, formulerar det komplexa förhållande som råder då
en bild ska ämnesbeskrivas: ”the delight and frustration of pictorial resources is that a
picture can mean different things to different people”.89 En bild betyder olika saker för
olika människor. En bildsamling där bilder ämnesbestämts under svenska förhållanden
bär spår av en västerländsk tolkningsram där bildens ämnesbeskrivning anpassas efter

                                                
86 Daily 1972, s. 20.
87 Rasmussen 1997, s. 177.
88 Shatford 1986, s. 57.
89 Ibid., s. 42.
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en kontext som kan tolkas av dess förmodade västerländska användare. På liknande sätt
skiljer sig en bildsamling som riktar sig till studenter och forskare å ena sidan och en
mer allmän och bred användargrupp å andra sidan. Studenter och forskare är vanligtvis
förhållandevis tydliga i sitt informationsbehov, vilket medför att bilderna indexeras
med specifika ämnesord. En mer heterogen användargrupp har ett mindre definierat
sökbehov vilket gör att bildindexeringen görs på en mer generell nivå.

Ytterligare faktorer som en stor del av uppsatsens innehåll fokuserar på, som anses
försvåra hanteringen av bildsamlingar, är att allmänna standarder för ordnandet av
dessa saknas. Shatfords artikel är dock ett teoretiskt förslag på hur man skulle kunna
resonera kring ämnesanalys av bilder.

Shatford, som är specialiserad på katalog och referensarbete är verksam som chef för
Cataloging Division, Science & Engineering Library vid University of California i
USA.90 1986 skrev hon artikeln Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical
Approach. Detta eftersom hon hade uppmärksammat bristen på riktlinjer för
ämnestillgång till bilder. Syftet med artikeln är, enligt Shatford, att ge förslag på sådana
teoretiska riktlinjer och för att på så sätt diktera lämpliga förhållningssätt för att öka
återvinningsgraden av bildmaterial.91 Det är viktigt att notera, vilket Shatford också
påtalar ett flertal gånger i sin text, att artikeln inte är ett försök att uppfinna ett nytt sätt
att indexera bilder, utan att, med Shatfords egna ord: ”provide the reader with a means
for evaluating, adapting, and applying presently existing indexing languages, or for
devising new languages for pictorial materials”.92

De bilddokument som står i fokus för Shatfords teoretiska resonemang definieras
inledningsvis i artikeln och hon kallar dessa för ”avbilder”. Shatford definierar dessa
”avbilder” som framställan i bild av t.ex. en företeelse, ett objekt eller dyl. och som
representeras via en bild.93  De bilder Shatford avser som representanter för dessa
företeelser etc. är fotografier, målningar, illustrationer, diabilder, reproduktioner eller
övriga bilder som innehåller information och som presenteras i bildform.94 Bilder som
enligt Shatford inte kan analyseras på detta sätt såsom t.ex. abstrakt konst behandlas
inte i artikeln.95

Följande avsnitt inleds med en genomgång av de resonemang som Shatford tillämpar i
sin artikel. Shatford använder sig av konsthistorikern Panofskys teorier kring
uttolkandet av mening/innebörd/innehåll i bilder. Panofskys teorier kan emellertid vara
ganska svåra att förstå och för att kunna greppa kärnan i Shatfords resonemang följer
därför ett avsnitt som redogör för Panofskys teorier kring bildanalys. Därpå följer ett
avsnitt som resonerar kring klassifikationsteoretikern Ranganathan. Slutligen använder
sig Shatford av lingvistiska teorier för att undersöka en bilds mening. Varje avsnitt följs
av en genomgång av Shatfords tolkning av ovanstående teoretiker. De teorier som
Shatford valt att använda vid sitt resonemang är dock inte de enda. En bild kan också
tolkas på andra sätt såsom målgrupp och dess poetiska budskap. För att ge exempel på
ytterligare metoder att tolka och analysera bilder kommer därför Roland Barthes

                                                
90 Sara Shatford Layne 2000.
91 Shatford 1986, s.  39.
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid., s. 45.
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bildsemiotiska teorier att presenteras längre fram i uppsatsen. Syftet med det är att
kontrastera Panofskys teorier mot andra möjliga metoder för analys av bilder.
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5. Att ämnesbestämma en bild – ett teoretiskt
tillvägagångssätt

Shatford inleder sin artikel kring ämnesbestämning av bilder genom att diskutera ett
första avgörande steg mot en förståelse av en bilds ämne. För att kunna begripa och
ämnesbestämma en bild är det, enligt Shatford, nödvändigt att försöka förstå bildens
”mening” samt att koppla samman denna ”mening” med ord som kan beskriva dess
motiv.96 Shatford jämför en analys av en bilds ”mening” med en analys av text där man
vill ha mer information om dokumentet utöver de bibliografiska uppgifterna. Hon
menar att dessa båda, d.v.s. en analys av ”mening” i en bild och en analys av text, i
grund och botten är exempel på samma förfaringssätt när ett dokuments ämne ska
fastställas.  Den ”mening” som Shatford diskuterar kan också jämföras med ämne och
den mening som representeras/framställs i en bild utgör också vanligtvis dess ämne. För
att möjliggöra en rimlig analys av denna ”mening” bygger Shatford upp en
tolkningsram som utgår från ett antal teoretiska infallsvinklar. De tre infallsvinklar som
utgör ramen för Shatfords teoretiska bas för ämnesanalys av bilder är:

• en teori om innehåll/mening i konst
• klassifikationsteori
• en teori om innehåll/mening i språket

5.1 En teori om innehåll/mening i konst

5.1.1 Erwin Panofsky
Den tyske konsthistorikern Erwin Panofsky (1892-1968) är upphovsman till de teorier
som utvecklats om innehåll/mening i konst och som Shatford använder vid sitt
teoribygge. På 1930-talet utvecklade Panofsky en modell för analys och tolkning av
konstbilder och 1939 publicerades verket Studies in Iconology: Humanistic Themes in
the Art of the Renaissance där en modell för bildanalys av konstbilder från
renässansepoken presenteras.

Nedan följer en beskrivning av Panofskys modell som har funktionen av redskap för
identifikation av bildinnehåll. Efter varje beskrivning av Panofskys analysnivåer följer
tolkningar och resonemang som rör dels Panofskys metoder för bildanalys dels
ämnesanalys av bilder i stort.

Modellen för bildanalys innehåller tre nivåer, av vilka den första är:97

5.1.2 Preikonografisk beskrivning
Med den preikonografiska beskrivningen tolkas en bilds primära eller naturliga
betydelsen. Denna betydelse är i sin tur indelad i
a) den faktiska betydelsen
b) den expressiva betydelsen
Första nivån i Panofskys bildanalys beskriver en bild på en generell nivå. Det innebär
att uttolkaren omedelbart kan identifiera bildens objekt och handlingar utan att äga
                                                
96 Ibid., s. 42.
97 Den svenska översättningen av Panofskys teorier kring bildanalys är hämtade från Gert Z Nordströms
bok Bildspråk & bildanalys, s. 64f.
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några specialkunskaper. Vid detta skede har betraktarens egna praktiska erfarenheter
betydelse, både en faktiskt liksom känslomässig erfarenhet.

Den preikonografiska nivån, som avser att beskriva bilder, tolkas av Shatford som att
ett motiv i en bild kan vara av objektiv karaktär, d.v.s. betraktaren uppfattar bildens
omedelbara innehåll tex. en kvinna. Detta är vad bilden är av (of) och speglar faktiska
händelser och objekt av allmän (generic) karaktär. Denna tolkningsnivå avbildar en
verklighet där bildinnehållet kan beskrivas utan ytterligare analys. Betraktaren är
bekant med motivet utifrån dennes referensramar och behöver inte analysera innehållet
för att förstå dess primära betydelse. Den preikonografiska nivån innehåller därutöver
en aspekt, dess uttryck, vilket Shatford menar är vad bilden handlar om (aboutness).
Den avbildade kvinnan kan ge uttryck för känslor såsom glädje, sorg etc. Detta gestaltar
vad Shatford menar vara en subjektiv verklighet. Vad bilden handlar om kräver en
större grad av tolkning än vad bilden är av. Det, menar Shatford, bidrar till att det
bilden är av är mer objektivt ur tolkningssynpunkt, än det bilden handlar om.98

Ett liknande sätt att ämnesanalysera bilder diskuteras av Michael G. Krause.99 Han
hävdar att det i många fall är lättare att avgöra vilka bildelement ett motiv utgörs av
snarare än att tolka vad bilden handlar om, vilket överensstämmer med Shatfords
resonemang. Krauses tillvägagångssätt är dock en variation av Shatfords förslag, men
skiljer sig egentligen inte i större utsträckning. Krauses metod innebär att
ämnesanalysen delas in i ”hard” respektive ”soft” indexering. ”Hard” indexering
innebär att det som kan urskiljas med blotta ögat indexeras, vilket motsvaras av
Shatfords ofness. ”Soft” indexering är jämförbar med Shatfords aboutness vilket
innebär en djupare tolkning av bilden där tematik, händelser etc. är i fokus för
bildbeskrivningen.

Hjörland ställer sig kritisk till behandlingen av vad ett dokument handlar om, d.v.s. dess
aboutness. Aboutness speglar enligt Hjörland ett subjektivt idealistiskt perspektiv där
uttolkaren utgår från egna subjektiva föreställningar då denne analyserar ett dokuments
ämne. Hjörland skriver att ”… neither [bibliotekarien/informationsspecialistens; min
anm.] … points of view or objective understanding can have any certain or objective
knowledge about the subject of a document, nor define the concept ´subject`”.100

Hjörland menar följaktligen att en analys av ett dokuments ämne alltid är behäftat med
uttolkarens subjektiva erfarenheter och uppfattning. Enligt Hjörlands synsätt är alltså en
analys av ett dokuments aboutness inte ett lämpligt tillvägagångssätt då ett dokuments
ämne ska fastställas.

5.1.3 Ikonografisk analys
Denna fas av bildanalysen fokuserar på en ikonografisk nivå i bildmotivet. Vid denna
analysnivå, som är djupare än den förra, tolkar man bildens sekundära eller
konventionella betydelsen. Uttolkaren av ett bildmotiv förutsätts äga viss kunskap om
teman, begrepp, händelser och konventioner för att begripa en bild uttrycksmässigt.
Bildinnehållet ska, för att kunna uttolkas på ett riktigt sätt, kopplas samman med en
kulturell kontext. För att få en korrekt uppfattning om bildmotivet ska ikonografin101

                                                
98 Shatford 1986, s. 42.
99 Krause ur Chen & Rasmussen 1999, s. 292.
100 Hjörland 1992, s. 174.
101 Ikonografi är vetenskapen om bildmotivens innebörd och utveckling (religiöst, mytologiskt,
symboliskt etc.) se Uppslagsverket Nationalencyklopedin 2003.
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kunna tolkas samt en identifiering av symboler, allegorier och personattribut göras,
gärna med stöd av andra konstverk och litterära källor.

Uttrycken på ikonografisk nivå, som syftar till att analysera bilder som t.ex. avbildar
allegorier, sägner och myter, kräver en vidare kunskap om den kulturella kontext som
bilderna tillkommit i. Dessa kan vara idéer, teman eller idéinnehåll. För att kunna göra
en korrekt identifiering av en bild föreställande t.ex. Nattvarden krävs kännedom om i
vilken kulturell kontext motivet hör hemma. Detta för att inte felaktigt tolka motivet
som en vanlig middagsbjudning. Vid denna nivå gör Shatford återigen en distinktion
mellan å ena sidan vad en bild är av, å andra sidan vad den handlar om. Tolkningen av
vad en bild är av är på denna nivå, enligt Shatford, mer specificerad (specific).
Tolkningen liknar den preikonografiska, men till skillnad från ikonologisk beskrivning
är den preikonografiska av mer allmän karaktär. En bild kan handla om mytiska
händelser som inte äger verklighetsgrund, eller om symboliska eller abstrakta fenomen
som endast existerar i ett motiv. Shatford menar att det dessutom är viktigt för
uttolkaren att förstå en bilds syntax.102 Med en bilds syntax menar Shatford att en
tolkning av en bild blir djupare om denna görs med stöd av andra konstverk och
litterära källor.

På liknande sätt resonerar Svenonius, det är på den ikonografiska nivån som uttolkaren
förutsätts äga viss kunskap om teman, idéinnehåll, händelser och konventioner för att
kunna förstå och tolka en bilds uttryck. Bildinnehållet ska, vilket redogjordes för i
föregående stycke, förstås och kopplas samman med en kulturell kontext för att på så
sätt kunna tolkas korrekt. En bilds aboutness är komplex och erbjuder flertalet
tolkningar. Svenonius exemplifierar detta med att beskriva vad vatten symboliserar i
religiös konst, en symbolik som är mättad av betydelser. För att kunna beskriva vad en
tavla med vatten som centralt motiv handlar om krävs, vilket även Shatford påpekar,
insikt och kunskap om den kulturhistoria som bilden hör hemma i. Att analysera en bild
på ett sådant sätt, d.v.s. att försöka tolka dess symbolik för att därefter applicera denna
på en kulturhistorisk kontext är inte tillräckligt ekonomiskt, menar Svenonius som
skriver att ”… when artistic language is used for emotive or symbolic purposes, where
subjects cannot be pinned down with words because what is represented is
linguistically indeterminate”.103 Vad Svenonius skriver är att det inte alltid går att
verbalt beskriva symboliskt idéinnehåll i en bild. Språket är alltför vagt för att kunna
”tala” om det som beskrivs visuellt. Ett sådant analysförfarande skulle säkerligen, i
sämsta fall, lätt kunna leda till en övertolkning av den symbolik och det bildspråk som
gestaltas i motivet. Samtidigt skulle ett sådant förfarande, d.v.s. att ämnesbestämma och
indexera bilder, som redan är hårt ansatt av effektivitetskrav förmodligen bli ännu mer
tidskrävande och kostsamt. Att ämnesindexera bilder är dock inte lika vanligt
förekommande som att ge tillgång till bilderna via attribut såsom
konstnär/upphovsman, genre, material, teknik eller tidsperiod.104 Ett sådant
tillvägagångssätt diskuteras även av Svenonius, som menar att det är en bra metod men
som sådan är den traditionell och kanske inte den allra bästa.105 Istället menar
Svenonius att man skulle kunna ordna ”nonbook materials” utifrån dess viewpoint.106

Svenonius definierar dessvärre inte i detalj vilka uttryck denna viewpoint tar sig. Om
detta emellertid kan jämföras med Langridges syn på viewpoint, d.v.s. upphovsmannens
                                                
102 Shatford 1986, s. 44.
103 Svenonius 1994, s. 603.
104 Shatford 1994, s. 32.
105 Svenonius 1994, s. 605.
106 Ibid.
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intentioner bakom verket, då skulle det möjligen bli en lika oekonomisk process som
det, enligt Svenonius, är att indexera utifrån aboutness.

5.1.4 Ikonologisk uttolkning
Vid den slutliga och mest komplexa fasen vid analysarbetet görs en ikonologisk
uttolkning av en bild. Här undersöks bildens inre betydelsen som enligt Panofsky är
det egentliga innehållet i en bild. Till skillnad från den ikonografiska analysen som
Panofsky menar är rent deskriptiv, så ligger den ikonologiska uttolkningens fokus på
det unika hos konstnären samt konstverkets kulturhistoriska hemvist. Panofsky menar
vidare att konstverket är ett symptom på något annat än det som temat/motivet kan ge
vid handen vid en första anblick, exempelvis en epoks tidsanda eller en konstnärs
mentalitet. Detta inbegriper också ett samhälles politiska, religiösa och filosofiska
tendenser. Vid denna del av analysfasen görs också jämförelser med andra konst- och
litterära verk för att på så sätt få en så bred kulturhistorisk tolkning som möjligt.

På den ikonologiska nivån syftar analysen till att tolka bildmaterial. Shatford menar att
analysen avser att tolka en bilds inre/egentliga betydelse.107 För att kunna tolka en bild
på denna nivå krävs kunskaper som sträcker sig utöver uttolkarens egna referensramar,
såsom kännedom om den epok i vilken verket tillkommit liksom kulturhistoriska och
politiska händelseförlopp under perioden. Den sammantagna kunskap som en uttolkare
tillskansar sig på den preikonografiska och ikonografiska nivån ger en djupare tolkning
vid analysen på en ikonologisk nivå. Shatford menar att detta är en syntes av samlad
kunskap.108 Hon påpekar samtidigt att det på denna nivå är mycket svårt, om inte
omöjligt, att vara konsekvent i analysen.109 Visserligen diskuterar Shatford den
ikonologiska nivån men, tillägger hon, är det inte alltid genomförbart eller ens möjligt
att analysera på denna nivå.110

Dessa tre nivåer syftar enligt Panofsky till att stegvis fördjupa analysen från den första
inledande tolkningen av en bild på dess preikonografiska nivå, vilket möjliggör en
omedelbar identifikation av bildens objekt och handlingar, till den ikonografiska
tolkningsnivån där uttolkaren, för att kunna utföra en lämplig tolkning av en bilds
motiv, förutsätts ha kunskap om teman och begrepp som påverkar en bilds motivkrets.
Slutligen syftar den sista, ikonologiska, till att fördjupa bildanalysen bortom det
synbara i dess motiv, vilket inbegriper såväl konstnärens individuella avsikter som den
kulturella epok som varit rådande vid konstverkets tillkomst.

Nordström resonerar kring Panofskys analysmodell och hävdar att det finns en brist i
denna då en diskussion kring en bilds yttre kontext samt sändarkontext saknas. En
sådan diskussion skulle tydliggöra ett sammanhang som påvisar bilders bruk och
funktioner.111 Shatford menar dock att trots att Panofsky utvecklade sina teorier kring
renässanskonst så kan tolkningsmodellen även användas generellt på konst: ”he based it
on a more general analysis of ways in which one perceives and interprets experience.
Panofsky´s theory therefore seems capable of a broad application: it seems possible to
apply it to any representational pictorial work”.112 Shatford menar således, till skillnad

                                                
107 Shatford 1986, s. 45.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Ibid.
111 Nordström 1984, s. 67.
112 Shatford 1986, s. 43.
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från Nordström, att Panofskys teorier mycket väl lämpar sig för analys av så gott som
alla bilder som är föreställande.

Shatfords tolkningsmodell har använts vid ett projekt för utvärdering av användarfrågor
(queries) som ställdes till organisationer/institutioner som förestod bildsamlingar. Detta
med ett varierande resultat som följd. Enser och McGregor genomförde en studie på
The Hulton Deutsch Collection i början på 1990-talet. Vid tiden för undersökningens
genomförande ansågs The Hulton Deutsch Collection vara Europas största bildsamling
med omkring 10 miljoner bilder täckande ett brett ämnesområde såsom bildarkiv,
historiska landskap och porträtt m.m. och som i första hand riktade sig till pressen.
Undersökningen var i slutet av 1990-talet den enda i sitt slag vilket kan tyckas ganska
anmärkningsvärt.113 Edie M. Rasmussen skriver om undersökningen och noterar att
försöken att applicera Panofskys tre nivåer på en kommersiell bildsamlig för att
kategorisera bilder misslyckades och han skriver: ”to categorize queries posed to an
image database according to Panofsky´s levels of meaning was not successful,
suggesting that they did not translate well from the area of Renaissance art to a more
general domain”.114  Ytterligare en anledning till misslyckandet var att sökningar efter
bilder som representerade allmänt (generic) idéinnehåll sällan gjordes.115

Eakins och Graham diskuterar också Hulton Deutsch undersökningen och noterar att de
frågor som användarna ställde till samlingen och de termer som använts för
indexeringen av dessa bilder inte överensstämde. Matchningen mellan frågorna
(queries) och indexerade bilder var helt enkelt för dålig.116 Detta kan ses som ytterligare
ett skäl till att Panofskys analysmodell som är utformad för analys av renässanskonst
kanske inte är lämpad för analys av bildsamlingar av en mer allmän karaktär.117

”Shatford points out that varying interpretations (and hence, lack of indexing
consistency) will arise at the iconographic level, and that the iconology of an image
cannot be indexed with any degree of consistency”.118 Med nämnda citat pekar
Rasmussen på att Panofskys tolkningsmodell inte är helt okomplicerad att använda och
då särskilt på den ikonografiska nivån som är en tolkningsnivå som kräver en hel del
kunskaper hos uttolkaren.119 Nämnda faktorer verkar följaktligen negativt om man, som
i Shatfords fall, föreslår teoretiska principer för ämnesbeskrivning av bilder.
Överensstämmelse mellan olika indexerare ”inter-indexing”, torde också vara en viktig
aspekt om man har för avsikt att föreslå ett teoretiskt ramverk som eventuellt skulle
kunna användas av institutioner som innehar bildsamlingar.

5.2 Klassifikationsteori

5.2.1 S.R. Ranganathan
Den indiske klassifikationsteoretikern S. R. Ranganathans (1892-1972) teorier kring
facetterade120 system utgör underlaget för Shatford då hon resonerar kring

                                                
113 Chen & Rasmussen 1999, s. 292.
114 Ibid.
115 Rasmussen 1997, s. 173.
116 Eakins & Graham 1999, kap. 4.5.
117 Chen & Rasmussen 1999.
118 Rasmussen 1997, s. 178.
119 Chen & Rasmussen 1999.
120 Ett facetterat system innebär att ämnesområden analyseras utifrån ett antal begreppskategorier, där
dessa begreppskategorier kallas för facetter. Benito 2001, s. 112.
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klassifikationsteori. 1933 skapade och utvecklade Ranganathan ett facetterat
klassifikationssystem, Colon Classification. Colon Classification är ett system där
sammansatta ämnen bildas genom en kombination eller syntes av dess grundläggande
delar. Systemet har emellertid inte haft något större genomslag i biblioteksvärlden
eftersom det anses vara alltför komplicerat menar Miguel Benito som är verksam inom
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.121 Om denna åsikt är
otvetydig lämnas dock därhän. Odiskutabelt är dock att Ranganathan, i egenskap av
klassifikationsteoretiker anses vara en av de mest namnkunniga, och han är också
upphovsman till en citeringsordning122 med 5 olika kategorier: Personlighet
(Personality), Materia (Matter), Energi (Energy), Plats (Space) och Tid (Time). Dessa
samsas under samlingsbeteckningen PMEST och syftar till att dela upp ett dokument
enligt någon eller alla 5 principerna. PMEST anger också den följd enligt vilken de
olika facetterna ska ordnas.

Hjörland resonerar kring Ranganathans teorier om ämne genom att citera en av dennes
studenter: ” A subject is an organised and systematised body of ideas. It may consist of
one idea or a combination of several”.123 Jag menar att citatet, trots att det är en
tredjehandskälla, ger en ganska god bild av Ranganathans uppfattning att ämnen är
sammansatta. Detta hävdar Hjörland representerar en objektiv idealism eftersom ämnen
betraktas som abstrakta och att de utgörs av oföränderliga idéer.124 Även Langridge
skriver om Ranganathan och dennes resonemang kring ämnen såsom att Ranganathan
försökte ordna/organisera alla ämnen i sitt klassifikationsschema.125 Precis som
Ranganathan så betraktar Langridge ämnen som oföränderliga så till vida att de 12
kunskapsformer som han beskriver alltid är gångbara oavsett vilket klassifikations –
eller indexeringssystem som används.126 Ett sådant resonemang tyder på att man
uppfattar ämnen som oföränderliga oavsett yttre påverkan såsom social, politisk eller
kulturell. Detta bekräftas av Hjörland som menar att en sådan syn tyder på att man
uppfattar ämne såsom oberoende av omkringliggande påverkan.127 Hjörland menar att
uppfattningen om att kunskap och ämnen på detta sätt är absoluta speglas i
Ranganathans kategorier PMEST.128 Syftet med systemet är att en ämnesanalys ska bli
densamma (under förutsättning att den utförs på korrekt sätt) oavsett yttre kontext.
Hjörland menar dessutom att Ranganathan genom kategorierna PMEST fixerar ämnen
såsom förknippade med oföränderliga egenskaper.129 Hjörland kritiserar även
Ranganathans system för att det inte tar hänsyn till viewpoint.130 Viewpoint som troligen
kan sägas var detsamma som kontext är viktig att ta hänsyn till skriver Hjörland. 131

Genom att inte se till alla aspekter, såsom t.ex. viewpoint missar Ranganathan med sitt
system syftet med ämnesanalysen, d.v.s. vad uttolkaren ev. skall använda dokumentet
till menar Hjörland. Hjörland anser dessutom att anhängare av objektiv idealism tycks
tro att ett dokument kan ämnesanalyseras oberoende av kontext.132 Enligt detta
resonemang kan Ranganathan sägas vara anhängare av en rationalistisk/objektiv

                                                
121 Benito 2001, s. 125.
122 Citeringsordningen anger i vilken ordning två eller flera facetter ska ordnas. Benito 2001, s. 115f.
123 Citerat ur Hjörland 1992, s. 177.
124 Hjörland 1992, s. 177.
125 Langridge 1989, s. 19f.
126 Ibid., s. 24.
127 Hjörland 1992, s. 177.
128 Ibid., s. 178.
129 Ibid., s. 184.
130 Ibid., s. 179.
131 Ibid., s. 178.
132 Ibid.



30

kunskapssyn som representerar en föråldrad syn på vad kunskap och ämnen är enligt
Hjörlands uppfattning.133

5.2.2 Facetterad beskrivning av bilder
En orsak till att Shatford valt att skapa sin teoretiska modell utifrån Ranganathans
facetterade klassifikationssystem förklarar hon med att systemet: ”further our
understanding of the subject analysis, the indexing, of pictorial materials”.134 Syftet är
alltså att använda ett verktyg som underlättar identifikation och klassifikation av de
ämneselement som kan ingå i en bild samt göra det enklare att fastställa en bilds
innehållskategorier och förhindra att vissa ämnen ”glöms bort”. Shatford utvecklar
detta resonemang och skriver att hennes förslag på facetterad beskrivning möjliggör en
strukturerad identifieringsprocess av en bild och underlättar samtidigt i valet att
antingen tolka bilden som att den är av något, ”What is this picture, viewed as a whole,
Of?” eller bildens helhet, vad den är om, ”What is this picture About?”.135 Genom att
ställa dylika frågor menar Shatford att viss korrespondens med Ranganathans PMEST-
kategorier nås. Frågorna presenteras i form av ett facetterat klassifikationssystem där
Shatford utgår från fyra olika frågeställningar som ska underlätta identifiering av de
element som finns i en bild. De fyra frågeställningarna är: Who? What? When?
Where?136 Eftersom ansvaret att ämnesbestämma bilder i sista hand beror på
indexerarens förmåga att ställa ”rätt” frågor då indexeringsproceduren genomförs
menar Shatford att dessa frågor kan vara till hjälp.137 Det är viktigt att notera att
Shatford inte avser att skapa ett facetterat klassifikationssystem. Hon vill istället ge
exempel på ett förhållningssätt till bilder och ämnesbestämning av dessa.138

5.2.3 Who?
Shatford menar att genom att ställa frågor om ofness och aboutness kan man få svar på
frågor som inte var uppenbara från början, och på så sätt få en bättre och mer grundlig
ämnesanalys. Dessa frågor skulle t.ex. kunna se ut på följande sätt ”Who, or what
beings and objects, is this picture of?” och som följdfråga: ”Do these beings and/or
objects stand as symbols for other beings and objects, represent a manifestation of an
abstraction, or personify or symbolize an idea; what are they About?”.139 Frågan om
vem bilden är av delas in i ytterligare två frågor; vem är det i synnerhet (specific) av
och vem är det allmänt (generic) av? Man kan alltså, som exemplet visar, dela in en
bilds motiv i vad det är av eller om på ett specifikt, generellt eller abstrakt plan.
Frågorna kan då besvaras enligt följande exempel; låt säga att vi har ett fotografi av
Turning Torso i Malmö. De inledande frågorna besvaras då av vem/vad är detta i
synnerhet (specific) av? Svar: Turning Torso. Vem/vad är det i allmänhet (generic) av?
Svar: en skyskrapa. Vad är det om (about)? Svar: modern arkitektur.

Shatford gör en tydlig skillnad mellan ett konstverk och en reproduktion av ett
konstverk. Skillnaden kan tyckas liten men är viktig att påtala. En reproduktion av en
bild kan vara av Mona Lisa, men är bilden inte samtidigt av daVincis-målade-bild-av-
Mona Lisa? Därför blir daVincis porträtt av Mona Lisa vad bilden specifikt är av, i
allmänhet är bilden av en oljemålning, och om renässanskonst. Tänk på ovannämnda

                                                
133 Ibid., s. 177f.
134 Shatford 1986, s. 48.
135 Ibid., s. 55.
136 Ibid., s. 48.
137 Ibid., s. 55.
138 Ibid., s. 48.
139 Ibid., s. 50.
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fotografi av Turning Torso så blir det lättare att förstå. Turning Torso representeras på
ett fotografi. På samma sätt representeras målningen Mona Lisa på en reproduktion (ett
fotografi). En bild kan alltså vara ett ”represented work” till skillnad från en text, enligt
Shatford. Detta förklarar hon med att: ”words are surrogates by convention, while
pictures are surrogates by projection”.140 En text beskriver ett objekt med språk därför
att konventioner har tillskrivit dessa en särskild mening, medan bilden är en
representation/projektion av objektet i sig själv. Observera dock att surrogatet inte är
objektet själv, utan just en representation av objektet; kort sagt en bild av originalet.

5.2.4 What?
Denna facett likställer Shatford med Ranganathans ”Energy” och påvisar vilken typ av
aktiviteter, känslor, händelser etc. som illustreras i bilden. Exempel på en fråga kan
vara ”What emotions are conveyed by these actions or conditions?”141 Även denna
facett kan indela vad en bild är av i allmänhet eller synnerhet och vad den handlar om.

5.2.5 Where?
Den tredje facetten besvarar exempelvis en fråga av följande slag ”Where is the picture
in space?”. ”Space” inkluderar geografiska, kosmiska och arkitektoniska platser. Man
identifierar följaktligen med hjälp av ”where”-facetten den plats som illustreras i
bilden. Även denna facett kan delas in på samma sätt som ”what”-facetten, d.v.s. vad är
detta specifikt eller i allmänhet av såväl som vad en bild handlar om

5.2.6 When?
”When”-facetten beskriver vilken tid som gestaltas i bilden, både cykliskt (generic of)
och linjärt (specific of). Detta kan t.ex. vara ett datum eller en epok (linjärt), men också
årstider eller tid på dygnet t.ex. gryning (cykliskt). Sambandet mellan vad något
avbildas av i synnerhet eller allmänhet är inte lika tydlig vid ”when”-facetten. Vad
något handlar om (aboutness) används sällan vid denna facett, men när det sker kan det
vara enligt följande; en bild kan vara av vår (årstiden) men handla om fertilitet eller
ungdom (symboliskt). Dessa fyra frågor delas därefter in i aspekter som syftar till att
besvara vad bilder är av i specifikt eller generellt avseende, och vad den handlar om
(about).

Den korrespondens som Shatford menar finns mellan hennes fyra frågor och
Ranganathans PMEST-kategorier illustreras i tabell 1, vilken syftar till att underlätta
identifiering av de element som finns i en bild.

                                                
140 Ibid., s. 51.
141 Ibid., s. 52.
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Ranganathan FACETS SPECIFIC OF GENERIC OF ABOUT
Personality WHO? animate and Individually named Kinds of persons, Mythical beings

inanimate; concrete persons, animals, animals, things (generic/specific)
Matter objects and beings things… abstractions manifested or

symbolized by
 by objects or beings

Energy WHAT? are the objects Individually named Actions, Emotions
and beings doing? events conditions abstractions manifested
(actions, events, emotions) by actions, events

Space WHERE? locale, site, Individually named Kind of place Places symbolized
place; geographic, geographic location geographic or (generic/specific)
cosmographic, architectural abstractions manifested
architectural by locale

Time WHEN? time; linear or Linear time; Cyclical time; Emotions or abstractions
cyclical dates or periods seasons, symbolized by or

time of day manifested by time

Tabell 1. A faceted Classification of the Subjects of Pictures142

Man skulle kunna betrakta schemat ovan som en ”lathund” som är behjälplig vid
bildanalysen eftersom ett syfte är att undvika att något bildelement glöms bort. Genom
att konstruera facetter på det sätt som illustreras i tabell 1 möjliggör man också en
lättare identifikation av en bilds centrala ofness och aboutness enligt Shatford.143

Shatfords tabell kan ses som ett förslag på en facetterad lista/ämnesordslista i och med
att indexeringstermerna ordnas i huvudklasser, med underindelningar som fungerar som
tillägg för möjliga egenskaper till huvudklasserna. En fördel med en sådant facetterat
system är, skriver Benito, att underindelningarna i tabellerna inte behöver göras i
förväg, utan efter behov.144

Då ämnesorden ordnas i alfabetisk ordning anser Shatford att man på ett enkelt sätt får
tillgång till termerna. Genom att ordna alla termer alfabetiskt inkluderar man även
underavdelningar, korshänvisningar etc. För att ytterligare förenkla ordnas ämnesorden
enligt ett enumerativt index, vilket innebär att indexet till sin natur är sådant att man
försöker återge alla möjliga förekommande ämnen i en lista, där de specifika termerna
hamnar under de mer allmänna t.ex. för broar; särskilda broar se under Öresundsbron,
Ölandsbron. Man ökar således precisionen vilket innebär att om man söker efter
särskilda broar är det möjligt att finna dessa under den mer generella termen broar.

Genom att indexera ett dokument heltäckande försöker man med hjälp av ämnesord
beskriva hela innehållet i dokumentet. Vid indexeringen av en bild är det kanske
särskilt viktigt att överväga vad det är som ska indexeras eftersom en bild kan vara rik
på motiv. Shatford föreslår att man hellre ska indexera det ”stora” i en bild t.ex. kvinna
istället för mindre detaljer som t.ex. de olika delarna av kvinnans kropp, armar, ben,
mage etc. Dessa delar kan kategoriseras som en del av en större helhet. Om en kvinna
är klädd ska dessa kläder indexeras då de inte är en integrerad del av det stora hela,
d.v.s. de är inte en del av kvinnans kropp. Vad som är en del av det stora hela kan

                                                
142 Tabellen är hämtad från Shatford 1986, s. 49 och presenteras här något omarbetad . I dess
ursprungliga form har Shatford inkluderat en kolumn med facettindelningar från Bibliothéque Nationale i
Paris. Dessa indelningar är emellertid inte relevanta i denna uppsats diskussion och jag har därför plockat
bort dem.
143 Ibid., s. 48f.
144 Benito 2001, s. 239.
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naturligtvis diskuteras och är säkert också i många fall svårt att fastställa. Shatford
menar emellertid att trots vissa svårigheter så kan man skapa liknande riktlinjer för
djupet av indexeringen.145

5.3 En teori om innehåll/mening i språket

5.3.1 Lingvistiska teorier
Slutligen ska den sista teori som Shatford använder sig av, lingvistiska teorier,
diskuteras. Shatford avser att undersöka skillnaderna mellan ”mening” i bilder och
”mening” i språket med hjälp av lingvistiska teorier. Eftersom undersökningar som
granskar olikheter mellan språket och bilder tidigare nonchalerats har detta medfört ett
problem i hur man ska gå tillväga då man beskriver bilder hävdar Shatford.146 Detta
synsätt korresponderar i mångt och mycket med det som Svenonius resonerar kring i
sin artikel Access to Nonbook Materials: The Limits of Subject indexing for Visual and
Aural Languages. I denna artikel granskar Svenonius bilden respektive språkets
”mening” och huruvida dessa två media är möjliga att överföra i ett annat sammanhang
än dess eget. Detta resonemang grundar Svenonius på huruvida visuell symbolik
överhuvudtaget är möjlig att översätta till verbal symbolik, d.v.s. från en bild till
språket. Svenonius berör även ett dokuments aboutness men med en annan
utgångspunkt än den som Hjörland har. Åsikten att bilder i och med att de inte påstår
något inte heller innehåller information (som t.ex. i en text) diskuteras i Svenonius
text.147 En bild kan kanske knappast kategoriseras som falsk eller sann på samma sätt
som en text. Dessa faktorer, menar Svenonius, gör att man kan tvivla på om visuell
symbolik överhuvudtaget går att ”översätta” till verbal symbolik.148 Ett sådant
ifrågasättande gör Svenonius genom att i sin artikel undersöka om aboutness (vad en
bild handlar om) kan uttryckas verbalt. Enser är av samma uppfattning och menar att
lingvistiska metoder för att beskriva bildmaterial ”offers little promise as an effective
pictorial information retrieval procedure”.149

Inledningsvis ställer Svenonius en retorisk fråga; kan ett medium som inte är en bok
såsom t.ex. ett visuellt (nonbook materials), ämnesindexeras med hjälp av ett annat
medium, såsom språket?150 Svenonius menar att det ämne som ett dokument handlar
om (aboutness) är förhållandevis enkelt att fastställa i ett textbaserat dokument. Detta i
motsats till en bild som är ett medium som använder sig av en icke-verbal symbolik.151

Svenonius är t.o.m. djärv nog att påstå att vissa medium överhuvudtaget inte låter sig
ämnesindexeras. Genom att ta fasta på McLuhans och hans påstående att ”the medium
is the message”152, vilket kan förstås som att det symbolvärde som finns i en typ av
medium går förlorat då det ”översätts” till ett annat medium, i detta fall från bilden till
språket, utvecklar Svenonius ett resonemang kring bilder.153 ”Difficulties arise when an
attempt is made to extend the scientific model of aboutness to domains that use a

                                                
145 Shatford 1986, s. 59.
146 Ibid., s. 46.
147 Svenonius 1994, s. 603.
148 Ibid., s. 600.
149 Citerat ur Rasmussen 1997, s. 183.
150 Svenonius 1994, s. 600.
151 Ibid., s. 601.
152 Citerat ur Svenonius 1994, s. 600.
153 Ibid., s. 600.
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nonverbal symbolism”.154 En bild kategoriseras som ”presentational symbolism”, vilket
innebär att en bild i egenskap av dess möjligheter att avbilda verkligheten, objekt etc.
fungerar som representant för det som avbildas. Med hjälp av språket däremot gör man
påståenden och dessa kan, i egenskap av påståenden, vara antingen sanna eller falska.
Paralleller kan dras till Hjörland och hans resonemang kring ämne. Hjörland beskriver
ämne såsom ”ett dokuments innehållsmässiga potential”. Innebörden av uttalandet kan
tolkas som att ett dokument fungerar som representant för en verklighet vilket
avspeglas i dess aboutness, d.v.s. dokumentets ämne vilket också är ett dokuments mest
framträdande egenskap.

Svenonius anser att det är enklare att avgöra vad en bild är av än vad den handlar om,
ett påstående som också görs av både Shatford och Krause.155 Svenonius hävdar t.o.m.
att aboutness är svårt att fånga på den preikonografiska nivån.156 Detta bekräftas av
Shatford som menar att det bilden är av är mer objektivt än vad bilden handlar om.157

Svenonius kallar detta för expressive aboutness, ”What is expressed cannot be spoken
of; it cannot be referred to using language; it cannot be named and cannot be indexed
by index terms”.158 Detta innebär att det redan på preikonografisk nivå är svårt att
analysera vad bilden handlar om trots att denna tolkningsnivå kräver förhållandevis lite
erfarenhet och förkunskap av uttolkaren. I det avsnitt som redogjorde för de olika
nivåerna i Panofskys bildanalys beskrivs analysen på den preikonografiska nivån såsom
ganska generell. Detta innebär att uttolkaren omedelbart kan identifiera bildens objekt
och handlingar utan att inneha några särskilda förkunskaper inom ett särskilt
ämnesområde. Enligt Svenonius resonemang är det emellertid svårt att överhuvudtaget
beskriva vad en bild handlar om med hjälp av språket. Detta oavsett på vilken
tolkningsnivå analysen görs.

För att återgå till Shatfords och hennes resonemang kring lingvistiska teorier så
exemplifierar hon hur språkliga respektive bildmässiga problem kan komma till uttryck.
En bild tilldelas vanligtvis ämnesord efter det att bildens ämne fastställts. Shatford
undersöker om detta påverkar indexeringen av bilder och använder sig av teorier kring
ords betydelse och referens för att på så sätt utröna detta.159 Ska bilder ordnas på
samma sätt som böcker? Ska en bild av en specifik bro även återfinnas under just denna
specifika bro eller ska bilden placeras under den generella termen broar? Genom att
undersöka detta diskuterar Shatford ”mening” i språk och använder sig av ”referential
theory”. Enligt denna teori har ord senses (ung. sinnesintryck) och reference
(referentiell) funktion. Dessa två funktioner korresponderar inte med varandra vilket
kan illustreras med Shatfords exempel om morgonstjärna och kvällsstjärna. Man talar i
båda fallen om stjärnor men dessa stjärnor har olika betydelse. Shatford menar att de
har samma reference (båda är stjärnor) men inte samma senses (den ena är morgon- och
den andra kvällsstjärna). Ett ord med sense kan således ha flera references. Applicerat
på bilder innebär detta, enligt Shatford, att en bild fungerar som referent (reference) för
de ord (senses) som refererar/beskriver det objekt som avbildas. Det objekt som
avbildas kan emellertid ha flera olika senses, och bildens reference kan följaktligen
tolkas på flera olika sätt beroende på uttolkarens analys. Shatford menar med detta
resonemang att en bilds ämne inte är helt okomplicerad att översätta till ord eftersom
                                                
154 Ibid., s. 601.
155 Shatford 1986, s. 43, Krause ur Chen & Rasmussen 1999, s. 292.
156 Svenonius 1994, s. 603f.
157 Se avsnitt 5.1.2 Preikonografisk beskrivning.
158 Svenonius 1994, s. 603.
159 Shatford 1986, s. 46.
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dess referens är mångtydig (som exemplet med morgon- och kvällsstjärna). Genom att
analysera en bild försöker vi emellertid med ord (senses) beskriva det som avbildas
(reference). Enligt detta innebär det att: ”An image will almost always be a referent for
words that describe the specifik object that the image represents”.160 Genom Shatfords
resonemang kring språket och dess möjligheter att beskriva bilder tydliggör hon den
komplexitet som det innebär att försöka fånga den reference som avbildas i objektet.

Ytterligare ett förfarande vid tolkning och analys av bilder presenteras i följande
avsnitt, med avsikt att påvisa att Panofskys tolkningsmodell inte är den enda eller
kanske den mest lämpade.

5.3.2 Semiotisk bildanalys
Litteraturforskaren och författaren Roland Barthes (1915-1980) skapade utifrån
semiotisk vetenskap161 ett analysredskap som lämpar sig särskilt väl då bilder av
masskommunikativ karaktär analyseras, detta kallas för bildsemiotik. Bildsemiotiken
kan sammanfattningsvis sägas vara vetenskapen om representation medelst bilder av
masskommunikativ karaktär och de bilder som står i fokus för detta analysredskap kan
t.ex. vara reklambilder, propagandabilder etc.162 Bildsemiotiken uppkom i en tid då
massmedieindustrin blev alltmer märkbar i samhället och masskulturen fick ett bredare
genomslag. Utifrån dessa förutsättningar skapade Barthes ett analysredskap som tolkar
bilder enligt dess yttre kontext.

En bild kan enligt Barthes ha följande betydelser:

• Denotativ betydelse innebär att en bild analyseras eller beskrivs enligt dess
konkreta meddelande, d.v.s. grundbetydelse. Nordström menar att man redan i
inledningsfasen av analysen ska fastslå en bilds denotativa betydelse eftersom den
anger bildens grundbetydelse.163 Den denotativa betydelsen är uppbyggd kring två
frågeställningar vid en analys/beskrivning av bildmaterial. Den första frågan riktar
sig till bildens innehåll och undersöker vad det är som skildras (handling/tillstånd).
Den andra frågan undersöker uttrycket i bilden, hur innehållet skildras
(uppbyggnad/syntax). Den denotativa betydelsen undersöker om det är
helhetsbilder, berättande bilder eller rörliga samt en yttre kontext kring
bildmaterialet. Denna beskrivning ska senare översättas till ord, en denotativ
beskrivning. Panofskys sekundära betydelse är i stort sett jämförbar med Barthes
denotativa betydelse enligt Nordström.164

I den denotativa beskrivningen ska alltid två aspekter vara med, dels ska bildens
innehåll såsom ämne, motiv, handlingar etc. analyseras dels bildens uttryck d.v.s.
bildens symmetri, bilduppbyggnad, gestalt etc. Ibland kan dessa aspekter beskrivas
tillsammans och ibland var för sig. Nordström påpekar att det är viktigt att
beskrivningen är så saklig och objektiv som möjligt.165 Här kan man emellertid ta

                                                
160 Ibid.
161 Semiotiken som vetenskap undersöker mänsklig kommunikation i dess vidaste bemärkelse, där
människans hela teckenproduktion samlas under paraplybeteckningen semiotik. Semiotiken är indelad i
kategorier såsom det talade språkets semiotik, visuell semiotik (bildsemiotik), musiksemiotik etc.
Nordström 1984, s. 82f.
162 Sonesson 2002.
163 Nordström 1984, s. 40.
164 Ibid., s. 69.
165 Ibid., s. 40
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upp subjektivitetsaspekten som enligt Shatford alltid är ett problem då bilder
analyseras.166 Uttolkaren präglas av mer eller mindre subjektiva föreställningar då
denne analyserar bilder och det kan därför vara svårt att förhålla sig saklig och
objektiv till ett bildmotiv.

• Konnotativ betydelse är en beskrivning eller analys som görs av bildens
associationer, värden och ideologier167, d.v.s. den kontext som en bild ingår i. Dessa
associationer är ofta påverkade av kulturella faktorer, d.v.s. konnotation.
Konnotationer ingår i och är gemensamma för ett kollektiv. Detta motsvaras av den
inre betydelsen i Panofskys analysschema. Nordström påpekar dock att trots att den
denotativa liksom den konnotativa betydelsen motsvarar delar av Panofskys
analysschema, så innebär detta inte att de är synonyma eller identiska med
varandra: ”Panofsky talar om ´tidsandan´ och ´människoandens tendens´ medan
semiotiken använder uttryck som ideologi, myt och retorik”.168

Göran Sonesson påpekar att i och med att Barthes delar upp bilders betydelse i
denotation respektive konnotation använder sig denne av en elementär modell vilket är
karaktäristiskt för semiotiken. Sonesson beskriver detta såsom att: ”Om det nakna ögat
inte kan se något, eller i alla fall inte kan se tillräckligt klart, så kräver analysen en
modell att konfrontera analysobjektet med för att upptäcka något”.169 Semiotiken riktar,
enligt Sonesson, sitt studium mot kvaliteter, dvs. kategorier och betydelser, såsom de är
tillgängliga för människorna som använder dem. Man skulle kunna tolka Sonessons
beskrivning av semiotiken som att den försöker analysera och beskriva det
sammanhang i vilken en bild föreligger samt de värden som betraktaren eller uttolkaren
anser att bilden förmedlar. I dessa sammanhang är t.ex. reklambilden ett tydligt
exempel där bilden förmedlar ett budskap uttryckt genom retorik.

Barthes menar vidare att bilder är polysemiska, d.v.s. mångtydiga, och alltså inbjuder
till en rad olika tolkningar av bilder. Barthes påpekar att då en bild uppträder i
sammanhang med text måste dess betydelse undersökas samtidigt då dessa, d.v.s. text
och bild, påverkar varandra.170 En av skillnaderna mellan Panofskys tre nivåer och
Barthes semiotiska bildanalys är att den semiotiska analysmodellen inte indelas i nivåer
för analys av bildmaterial.171 Ytterligare en skillnad mellan de båda teoretikerna är att
Panofsky betonar konstnärens förmåga att förmedla ”andan”/stämningar medan Barthes
och semiotiken lyfter fram publiken, d.v.s. mottagarens upplevelser. Detta medför att
den kontext som bilden figurerar i blir viktigare än framställningen av bilden samt den
betydelse som ligger bakom verket.

Liksom Panofskys bildanalys kräver även Barthes att så fort bildens grundbetydelse
fastställs ska man ge denna en språklig dräkt. Vid ett sådant förfarande kan man knyta
an till Svenonius och den ”översättnings” problematik som hon diskuterar. Är det
önskvärt att göra en djupare bildanalys om man ändå bara har tillgång till språket när
bilden senare ämnesbeskrivs? Blir analysen adekvat eller är språket som substitut för

                                                
166 Shatford 1986, s. 57.
167 Ideologi i det semiotiska sammanhanget skall inte förstås som partipolitiskt utan snarare som ett
samhälles generella och etablerade grundvärden på politiska, etiska eller estetiska fält. Nordström 1984,
s. 69.
168 Nordström 1984, s. 69.
169 Sonesson 2002.
170 Nordström 1984, s. 69.
171 Ibid., s. 68.
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bilden bara en krycka i brist på bättre hjälpmedel och verktyg? Nordström menar
visserligen att en denotativ beskrivning bara ska fånga det väsentliga och inte fokusera
på onödiga detaljer men det kan vara nog så svåra avgöranden då en bild
ämnesanalyseras.172 Nordströms råd kan säkerligen hjälpa en bit på vägen men jag
uppfattar den inte som en lösning som hjälper på större sikt.

5.3.3 En bilds kontext
Ytterligare en faktor som bör nämnas vid ämnesanalys av bilder är det sammanhang,
d.v.s. kontext, som en bild hör hemma i. Enligt ett sådant resonemang bör den
miljö/kontext som omger bilderna också beaktas vid analysen eftersom omgivande
kontext är en del av bildens meddelande. Det ska dock påpekas att alla sammanhang
inte är lika nödvändiga att uppmärksamma vid en bildanalys. Det finns fyra
sammanhang som en bild kan ingå i och som kan anses vara relevanta enligt
Nordström:173

• En bilds inre kontext innebär att alla element i en bild är beroende av varandra.
Tillsammans bildar dessa delelement en helhetsbetydelse som placerar bilden i ett
sammanhang.

• En bilds yttre kontext är alla de omgivande faktorer som påverkar innehållet i en
bild. Att förstå den yttre kontext som omger bilden är avgörande för att förstå
betydelsen i bilden.

• En bilds sändarkontext innebär att aspekter vid framställan av bilden påverkar dess
meddelande. I vilket syfte har bilden skapats? Medvetenhet om vem som framställt
en bild är viktigt eftersom denna aspekt i många fall påverkar vilken funktion bilden
får i ett visst sammanhang. Under dessa förutsättningar är det viktigt att inte
förväxla upphovsmannen med den som är sändare av budskapet.

• En bilds mottagarkontext kan också kallas brukarkontext och är särskilt påtagligt då
bilder massproduceras och sprids i en omfattande skala. Det existerar ständigt olika
mottagarsituationer där uppfattningen om ett meddelande skiftar beroende på
situation. Denna mottagarkontext kan i många fall vara direkt avgörande för hur en
bild tolkas. I detta sammanhang har man s.a.s. ingen kontroll över vem som tar del
av och tolkar en bild. Jämför t.ex. med massutskick av reklam som dimper ner i
brevlådan dagligen. Uppfattar mottagaren reklamen på det sätt som avsändaren
avsåg?

I den undersökning som Jörgensen genomförde med s.k. ”naïve users”, som behandlas
något utförligare i det kommande avsnittet Metoder för bildindexering, observerade hon
att många användare hänvisade till en bilds ”historia” (story) där man refererade till vad
som hänt före och efter en händelse som avspeglas i bildens motiv.174 Detta tolkar
Jörgensen som att användaren försöker tolka in en större kontext än vad som utspelar
sig i bildens synbara motiv. Denna del är likvärdig med den nivå som i Panofskys
analysmodell kallas för ikonografisk och som analyserar mytologier, allegorier etc. i en
bild.

                                                
172 Ibid., s. 40
173 Ibid., s. 45ff.
174 Jörgensen 1999, kap. 3.3.
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Jörgensen uppmärksammar, precis som Barthes, bildens potentiella funktion som något
utöver ett informationsbärande dokument t.ex. dess möjligheter att förmedla budskap i
syfte att sprida propaganda, övertala eller att förmedla ett känslomässigt tillstånd. Detta,
menar Jörgensen, skulle ev. påvisa behovet av att indexera bilder enligt en ”affective
indexing”175 vilket kan jämföras med Barthes konnotativa betydelse. Ett försiktigt
antagande är att det förmodligen skulle medföra att arbetet med att ämnesbeskriva och
indexera bilder skulle bli en än mer komplicerad och tidsödande process då det inte
finns tydliga riktlinjer för hur den delen av analysen skulle gå till. Jörgensen skriver
mycket riktigt också att just den delen är ett område för ytterligare forskning.176

                                                
175 Ibid.
176 Ibid.
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6. Metoder för bildindexering

Huvudtemat i följande kapitel är Shatfords teoretiska modell och AAT. Syftet är att
försöka göra en liten teoretisk jämförelse mellan de båda och på så sätt åskådliggöra
hur Shatfords modell ”står sig” i förhållande till ett etablerat system. Det finns dock fler
metoder att använda då bilder ska ämnesbestämmas och ordnas. Därför inleder jag med
ett avsnitt som  resonerar helt allmänt kring ett urval av andra metoder som finns att
tillgå för ordnandet av bilder.

6.1 Ett urval av metoder för bildindexering

1999 genomförde Jörgensen en undersökning om hur ”naiva” användare beskrev och
ordnande bilder av mer allmän karaktär med hjälp av ett antal etablerade tesaurer.177

Syftet var att undersöka systemens styrka respektive svagheter samt att utvärdera hur
dessa fungerade då de användes av ”naiva”/ovana användare. Resultatet visade att mer
arbete måste läggas ner för att utveckla en vokabulär som kan utnyttjas för ”general-
interest image indexing”, d.v.s. ett indexeringsspråk för bilder av mer allmän
karaktär.178 Jörgensens slutsatser är att inget av de undersökta systemen kan bedömas
som komplett vid indexering av bilder, men de är icke desto mindre användbara då man
redan har definierade bildattribut.179 Bland andra ingick AAT i undersökningen och
Jörgensens slutsatser är att AAT representerar ett snävt fokuserat indexeringsspråk som
innehåller många specialiserade termer. Hon menar dock att man trots de många
specialiserade termerna uppnår avsett syfte med tanke på AATs mål och definierade
användargrupp.180

Jörgensens undersökning är intressant därför att den pekar på den komplexitet det
innebär att ämnesbestämma och analysera bilder, och då i synnerhet för de som är
ovana vid indexeringsverktygen. Följande citat sammanfattar Jörgensens slutsatser av
undersökningen

More work is needed to complete the ideal end product from this project.
A manual for imagebase access is managers which can guide their
selection of appropriate indexing and classification systems or subsets of
these systems based upon the unique needs of their collection and their
users is needed.181

Margaret E Graham skriver i den rapport som nämnts tidigare The description and
indexing of images: Report of a survey of ARLIS members, 1998/99 att de institutioner
som ingick i undersökningen var missnöjda med djupet på bildindexeringen. Flera
önskade att bilderna var mer djup-indexerade, d.v.s. att bilderna tilldelades fler
deskriptorer.182 Graham undersökte dessutom vilken del av indexeringsarbetet som var
den mest problemfyllda. Enligt hennes respondenter var det 68, av sammanlagt 157

                                                
177 De system som utvärderades var Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (TGM I), Art &
Architecture Thesaurus (AAT) och Thesaurus Iconographique: System Descriptif de Representations
(TI).
178 Jörgensen 1999.
179 Ibid., kap. 4.1.
180 Ibid., kap. 1.5.
181 Ibid., kap. 4.1.
182 Graham 1999, Table 11.
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kommentarer, som upplevde indexeringsprocessen som problematisk.183 Det var i
synnerhet djupet på indexeringen som upplevdes som mest komplicerad och då särskilt
eftersom man ansåg att antalet termer som en bild tilldelades var få. En del av
deltagarna menade att det var svårt att avgöra vilken ämnesaspekt d.v.s. vilket
ämneselement i bilden som skulle indexeras. Slutligen kan nämnas att deltagarna tyckte
det var svårt att fastställa en bilds viewpoint. För att återknyta till Shatfords artikel så
diskuterar hon ganska utförligt hur djupt man ska indexera bilder. Hon menar att det
enklaste vore att indexera det som är mest framträdande i en bild, det ”stora”. Det
verkar vara en ganska rimlig metod och borde inte vara särskilt svår att tillämpa. Det
som emellertid skulle kunna uppfattas som svårt är att avgöra vilka dessa ”stora” delar i
motivet är.

6.1.2. Kungliga bibliotekets plattform för ABM-samverkan
Kungliga biblioteket i Stockholm inledde 1999 ett projekt som syftade till att skapa en
gemensam plattform för ABM-samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. Med
projektet avsåg man att skapa gemensamma regler, standarder och normer för
utveckling av digital bildhantering.184 En bidragande orsak till att projektet påbörjades
var att man upplevde en brist i samordningen mellan de berörda institutionerna.
Konsekvensen blev att man var illa informerad om vad de övriga sysslade med, vilket i
sin tur medförde att var och en försökte lösa likartade problem på varsitt håll. En
samordning mellan de berörda institutionerna skulle rationalisera arbetet och många
problem skulle följaktligen kunna lösas gemensamt. Konsekvensen av ett sådant
samarbete skulle förhoppningsvis också gagna användarna som t.ex. skulle kunna söka
i ABM-institutionernas samlingar från en och samma plattform. Man menade vidare att
ytterligare fördelar som projektet skulle medföra var möjligheterna till nya komplexa
sökningar vilket skulle möjliggöra fler relevanta träffar bland olika typer av
källmaterial. Projektets målformulering var att man skulle komma överens om en
gemensam terminologi för ABM-området som senare skulle användas i projektet.
Utöver detta skulle man enas kring vissa obligatoriska och gemensamma dataelement,
auktoriteter och regelverk. Dessutom skulle man sammanställa rekommendationer för
gemensamma strategier vid val av standarder och kvalitetskrav för produktion och
lagring av digitala bildfiler.185

2000 gav man ut en första rapport Plattform för bilddatabaser som beskrev det
inledande arbetet med att skapa metoder för att ämnesbestämma bilder. Precis som
Shatford föreslog 1986 använder man sig i huvudsak av Panofskys tre nivåer för
beskrivning av en bild och dess motiv. Man ser dock inledningsvis problem, ungefär
desamma som Shatford. ”Att täcka hela bildinnehållet genom indexering, eller
åtminstone det mesta av det, är naturligtvis en utopi som av ekonomiska och praktiska
skäl knappast är möjlig att förverkliga. Att göra en innehållsbeskrivning av en bild är
både en tidsödande och kostsam process.”186 Man ser alltså liknande problem som
föregångarna inom ämnesanalys av bilder gjort och som framförallt kan benämnas som
resursrelaterade. Man har helt enkelt inte ekonomiska möjligheter att vara alltför
djupgående i bildanalysen. ABM-gruppen menar dock att Panofskys metod kan fungera
som en riktlinje vid ämnesanalysen och lyfta fram de informationsbehov som en
användare har.

                                                
183 Ibid.
184 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002, s. 7.
185 Ibid.
186 Plattform för bilddatabaser 2000, s. 32.
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ABM-gruppens metod vid ämnesbestämning av en bild är en tredelad process där man
valt att bryta ned motivet i mindre element. Dessa element är bildelement (t.ex. häst),
motiv (t.ex. Slaget vid Lützen) och motivets betydelse (t.ex. hjältemod) som är det
bilden handlar om (men som inte är avbildat).187 Man menar vidare att systemet för
effektivitetens skull bör vara hierarkiskt utformat så att man kan välja en specifik term
(t.ex. kungspudel) men att alla överordnande termer (pudel, hund, djur) samtidigt
automatiskt görs återsökningsbara.188 Man gör dessutom en åtskillnad mellan de
partikulära motiven och de generella motiven. 189 Dessa indelningsgrunder påminner i
stora drag om Shatfords specific of (de partikulära motiven) och generic of (de
generella motiven). De partikulära motiven kan vara bestämda och namngivna
personer, platser, byggnader, litterära motiv etc. Då de partikulära motiven ska
indexeras föreslås indexeraren använda ett auktoritetsregister för t.ex. personer och
platser. De generella motiven är bildinnehåll av mer allmän karaktär (ko, bil, barn osv.).
ABM-gruppen beskriver de generella motiven som en del av ett
motivindexeringssystem som lämpligen skapas utifrån någon av de etablerade systemen
t.ex. ICONCLASS.190  Oavsett hur man väljer att gå till väga är detta emellertid en
mycket resurskrävande process.191

6.2 The Art & Architecture Thesaurus

1979 utvecklades AAT då behovet av ett mer specialiserat och precist verktyg för att
indexera bilder behövdes. AAT är ett av de största och mest välkända systemen inom
den internationella konstmuseisektorn och finns även tillgängligt via internet.
Målgruppen för systemet är framförallt konsthistoriker som ofta behöver tillgång till
konstföremål trots att det egentliga konstobjektet inte finns tillgängligt och föremålet
ersätts då av en bild. Utöver att ge tillgång till ett föremål på bild ges information om
upphovsman, ett föremåls ev. symbolik samt i vilken social och kulturell kontext som
objektet tillkommit. Vidare vill man med AAT ge information om konstobjektets
nuvarande ägare, estetiska beskrivningar o dyl. Avsedd målgrupp för AAT är, förutom
konsthistoriker också arkiv, specialsamlingar, bibliotek och museum.

Ett av syftena med AAT var att man ville skapa ett Universal Access System för att
ordna framförallt diabilder inom konstområdet. Projektet utvecklades så småningom
och man skapade efter hand en hierarkiskt strukturerad vokabulär som avsågs vara
konsekvent, uttömmande och kontrollerad. När man talar om uttömmande avser man
antalet begrepp/termer som indexeraren använder för att indexera ett dokument.192 Ju
fler termer som används ju större uttömmandegrad. AATs tesaurus är emellertid inte
fullständigt uttömmande utan är en resurs som utvecklas allteftersom, bl.a. genom
bidrag från dess användare. Värt att notera är att AAT inte är en tesaurus som
konstruerats för beskrivning av bildmotiv och bildinnehåll, utan ett system som
framförallt används för att beskriva konstobjekts fysiska och formella egenskaper.
Målet är att: ”form a hinge between objects and their replicas or representations and

                                                
187 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002, s. 210.
188 Ibid., s. 211.
189 Ibid., s. 222.
190 Ibid., s. 213.
191 Ibid.
192 Benito 2001, s. 247.
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bibliography about them”.193 För att kunna genomföra detta är AAT arrangerat enligt
sju facetter194

• Associated Concepts: abstrakta teman, liksom ideologiska och kulturella
strömningar  (t.ex. skönhet eller demokrati)

• Physical Attributes: inbegriper mätbara attribut (t.ex. färg eller storlek)

• Styles and Periods: behandlar ett verks tidsepok och stil (t.ex. abstrakt
expressionism)

• Agents: betecknar t.ex. ett yrke; landskapsarkitekt eller en grupp av människor

• Activities: berör aktiviteter och metoder inom det konstnärliga området (t.ex.
vävning)

• Materials: behandlar materialtyp (t.ex. lera)

• Objects: är AATs största facett och den behandlar objekt skapade av människor
vilka kan vara såväl bilder, byggnader och textbaserade dokument (t.ex. graffiti
eller trädgårdar)

Dessa sju facetter är därefter indelade i 33 hierarkiskt ordnande subkategorier.195

AAT är en strukturerad (kontrollerad) vokabulär och innehåller 125 000 termer där
termerna används för att beskriva konst, arkitektur, konsthantverk, materialtyp,
kulturföremål och arkivmaterial.196 Systemet är konstruerat på så sätt att till varje
företeelse finns en stor mängd parallella hierarkier som är uppbyggda enligt en
trädstruktur. Syftet med AAT är att med hjälp av en tesaurus föreslå deskriptorer för
företeelser/koncept och synonymer. Deskriptorernas funktion är således att fungera som
uppslag vid sökningar, där ämnesorden hänvisar till synonymer samt relaterade termer.
Vidare klargör kan man med hjälp av deskriptorerna betydelsen samt användandet av
ett ord samt vid vilken typ av objekt som ordet kan användas.

Det kan slutligen påpekas att Graham redovisar ett litet antal användare av AAT i den
undersökning som diskuterades tidigare i denna uppsatsen.197 Anledningen till detta
kommenteras inte av Graham mer än att hon konstaterar att verktyg för katalogisering
och indexering i nuläget inte är tillfredsställande.198 Möjligen är det en av
anledningarna till att det vanligaste sättet att ordna bilder är med hjälp av ”in-house
rules” d.v.s. metoder som utvecklats för lokalt bruk. Även ABM-gruppen valde att inte
använda AAT, varken i dess ursprungliga skick eller som inspirationskälla vid
utvecklandet av egna metoder vid arbetet med digitaliseringsprojektet. Enligt ABM-

                                                
193 Citerat ur Jörgensen 1999, kap. 3.1.
194 Facett definieras enligt AAT som ”A facet contains a homogeneous class of concepts, the members of
which share characteristics that distinguish them from members of other classes”. About the AAT 2002.
195 Se AATs webbsida för en mer detaljerad beskrivning av AATs hierarkiska struktur. AAT Hierarchy
Display 2002.
196 About the AAT 2002.
197 Se avsnitt 1.9.1 Bildindexering – två forskningsfält och 6.1 Ett urval av metoder för bildindexering
198 Graham 1999, kap. 6.
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gruppen innebär en trädstruktur att systemet inte är helt okomplicerat att använda. 199

De parallella hierarkierna samt de mångfacetterade indelningsgrunderna som AAT är
uppbyggt enligt ger användaren alltför många alternativ. Enligt ABM-gruppen är AAT
trots det ett välutvecklat system som med sin termrikedom är behjälpligt då termer och
begrepp ska definieras, men samtidigt är AAT behäftat med en hel del luckor där man
anser att en del material är i det närmaste obearbetat.200 Detta gör att systemet inte är
helt enkelt att tillämpa i praktiken. Konsekvensen blir att gemensamma benämningar
för objektkategorier inte kan åstadkommas och man uppnår inte det avsedda målet.201

Jörgensen resonerar kring en liknande problematik som åskådliggörs i hennes
undersökning. AATs hierarkiska uppbyggnad gör att termer i vissa fall blir alltför
spridda. De, i en del fall, alltför tekniskt komplicerade termerna upplevs också som en
nackdel. Särskilt i de fall som en ovan användare utnyttjar AAT. AAT är följaktligen
inte lämpligt vid ordnandet av en mer generell bildsamling enligt Jörgensen eftersom
hon menar att: ”the sheer volume can be overwhelming”.202

6.3 The Art & Architecture Thesaurus vs. Shatford

I syfte att påvisa hur Shatfords teoretiska ramverk för ämnesbestämning av bilder
förhåller sig till etablerade system ska en mindre jämförelse mellan AAT och Shatfords
teoretiska modell göras. En första tydlig skillnad mellan AAT och Shatfords modell är
att man med den förra, som är en tesaurus, avser att indexera konst och arbeten om
konst, medan den senare, Shatfords modell, är mer inriktad på att ämnesbestämma
bilder. Shatfords syn på bilder är att en bild är ett informationsbärande dokument på
samma sätt som textmaterial är en källa till information.203 Skaparna av AAT har i
första hand haft för avsikt att kategorisera konstföremål snarare än att bestämma dessa
objekts ämnen.

Skaparna av AAT har haft ambitionen att skapa ett system som sträcker sig från antiken
fram till idag och som är geografiskt och historiskt heltäckande.204 Jörgensen är dock av
en annan uppfattning och menar att AATs fokus domineras av ett västerländskt
perspektiv.205 På liknande sätt tenderar Shatfords teoretiska modell att domineras av ett
västerländskt perspektiv. Detta kan framförallt påvisas i och med att Shatford använder
Panofskys tre nivåer som en av grundstenarna för sitt teoribygge. Panofskys
analysförfarande är, vilket också diskuteras i avsnittet om bildanalys, uppbyggt med
fokus på västerländsk idéhistoria. Att använda sig av Panofskys analysmodell
förutsätter i många fall vad Shatford kallar för ”educated knowledge” som skulle kunna
beskrivas som en mer djupgående ämneskunskap inom västerländsk konsthistoria.
Detta bör sannolikt begränsa användningsområdena för Shatfords teoretiska modell.

Syftet med AAT är visserligen att täcka det mesta inom området konst, men en nackdel
är att möjligheten inte ges att beskriva olika bildelement i ett motiv. Möjligheter att
beskriva symboliska eller tematiska element i en bild finns inte heller och ikonografiska
                                                
199 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002, s. 51.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Jörgensen 1999, kap. 3.3.
203 Shatford 1986, s. 41.
204 About the AAT 2002.
205 Jörgensen 1999, kap. 3.1.
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teman ligger inte inom AATs fokus206 till skillnad från Shatfords föreslagna modell där
denna nivå är grundligt belyst.207 Det ska dock noteras att ikonografiska teman är ett
brett begrepp vilket, enligt skaparna av AAT, kan omfatta

religious and mythological subjects of paintings and sculptures, is
generally excluded… the thesaurus nonetheless contains terms that name
objects that [can] have thematic and symbolic significance… such as
keys, mirrors, clocks… although their presence in the thesaurus is based
on their identity as objects… In addition, many AAT terms in the
Associated Concepts facet identify concepts such as ”tragedy”,
”civilization”, … which can be represented in art.208

Det är dock diskutabelt om den ikonologiska nivån är möjlig eller för den delen ens
relevant att använda vid ämnesanalys av bildmaterial (åtminstone i sammanhang där
bildmaterialet ska indexeras och ordnas i bildsamlingar. I  konstvetenskapliga
sammanhang där bilder analyseras har jag däremot ingen åsikt).

Jörgensen påpekar att AATs termer är specialiserade och mycket tekniska.209 I
Jörgensens undersökning fann man att av 329 termer inom facetten ”color” var bara 21
lätta att förstå för en ovan användare.210 Jörgensen skriver vidare att AAT visserligen
avser att täcka ett brett område inom den konstvetenskapliga sfären, men dessvärre
saknar man möjlighet att indexera människor, händelser och verksamheter ”Lying
outside the AATs scope, however, are the broader range of people, events, and activities
which are equally important aspects of general picture collections”.211 Detta är dock
inte korrekt då man med AAT, enligt Shatford, faktiskt kan dela upp människor utifrån
facetten Agents enligt 9 olika subfacetter såsom åldersgrupp, kön, yrke och
familjerelationer.212 Shatford, som med sin modell avser att föreslå en bas för hur
ämne/ämnen i en bild kan identifieras och kategoriseras, möjliggör däremot på ett
tydligare sätt indexering av människor, händelser etc. Detta är möjligt i och med att en
bild delas in vad de är specifikt av och allmänt av liksom vad en bild handlar om.
Specifika bildelement såsom t.ex. människor kan följaktligen identifieras och
indexeras. Skillnaden mellan AAT och Shatfords modell är dock att man med AAT inte
kan dela in i subfacetterna nationalitet och etnicitet däremot i, vilket redan nämnts, kön,
ålder etc.213

ABM-gruppen skriver att ett system för motivindexering måste innehålla termer av
olika specifikationsgrad. Detta för att möjliggöra indexering på en djup och
specialiserad nivå då behov av detta finns. Samtidigt måste systemet även medge
indexering på en mer generell nivå.214 Man menar också att systemet bör vara uppbyggt
enligt en hierarkisk struktur vilket medför att när en specifik term eftersöks så söker
systemet automatiskt upp de underliggande termerna. Söker man pudel ska man också
hitta bildmotiv med t.ex. kungspudel och dvärgpudel. Med AAT kan man indexera på
ett sådant sätt eftersom systemet är uppbyggt enligt en hierarkisk ordning med 7

                                                
206 Ibid.
207 Se t.ex. under avsnitt 5.1 En teori om innehåll/mening i konst
208 Citerat ur Shatford Layne 1997, s. 59.
209 Jörgensen 1999, kap. 3.1.
210 Ibid.
211 Ibid.
212 Shatford Layne 1997, s. 63.
213 Ibid., s. 66.
214Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2002, s. 221.
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huvudklasser och 33 underklasser. Ett sådant system möjliggör en finindelning av
dokumentet. Shatfords teoretiska modell är dock mindre lämplig för ett sådant
förfarande då det i huvudsak är lämpat för ämnesanalys av bilder. Shatford syftar till att
underlätta identifikation av de olika bildelementen i ett dokument för att därefter ordna
dessa element enligt en tabell uppbyggd enligt en facetterad förebild (se tabell 1).

Det är angeläget att göra distinktionen mellan generella och mer specifika motiv.
Shatford formulerar denna distinktion, som för minnets skull nämns igen, såsom att
man delar in bildmotivet i generic of och specific of. Shatford delar vidare in ett motiv i
allmänna (generic) och specifika (specifik). En bild kan vara av (of) något eller om
(about) något. Ett bilds ämne kan slutligen delas in i facetter såsom människor, objekt,
aktiviteter, tid och plats/lokalitet. Med hjälp av dessa indelningsfaktorer avser Shatford
att kategorisera och ordna ett bilds ämne. Med AAT ordnas en bild, vilket tidigare
redogjorts för, utifrån följande facetter vilka avser att identifiera en bilds karaktäristika
såsom: Objects (objekt), vilket motsvaras av allmänna koncept (generic concepts) i
Shatfords modell, Agents (ex. sysselsättning), Styles and Periods (stil och period),
Physical attributes (attribut), Materials (material), Activities (aktiviteter och metoder)
och Associated concepts (abstrakta teman). Associated concepts är jämförbart med
specifikt av (specific of) liksom allmänt av (generic of) och om (about) i Shatfords
modell.215 Shatford skiljer sig från AAT i det att man kan dela in ämnen i tre
subkategorier vilket gör att ämnen kan finindelas.

                                                
215 Shatford Layne 1997, s. 64.
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7. Diskussion kring användbarheten av Shatfords
teoretiska modell

I detta avsnitt kommer jag att utifrån de aspekter som behandlats i uppsatsens tidigare
delar diskutera förutsättningarna för att med hjälp av Shatfords teoretiska modell
utveckla en standard för ämnesbeskrivning av bilder.

7.1 Objektiv eller subjektiv idealism

Hjörlands teorier kring ämne har i första hand fungerat som tolkningsverktyg då jag har
undersökt Shatfords resonemang kring bilder. För att kunna förstå de teorier hon
resonerar omkring har jag i ett inledningsskede försökt att definiera ämne dels utifrån
Hjörlands teorier om subjektiv och objektiv idealism dels utifrån Langridges
resonemang kring hur ett dokument ämnesbestäms och hur ämne kan uppfattas. Genom
att inleda med en tolkning av Hjörlands teorier om ämne avser jag att bredda
uppfattningen kring vad ett ämne är. Så långt har det varit möjligt att applicera
Hjörlands teorier på Shatford. Däremot har det varit svårare att utifrån subjektiv eller
objektiv idealism entydigt kategorisera Shatfords teorier. Om man tolkar Shatfords
resonemang utifrån något av dessa perspektiv så skulle man inledningsvis kunna tolka
detta som att hon utgår från ett subjektivt idealistiskt perspektiv. Enligt ett sådant
förhållningssätt får uttolkaren kunskap om ett dokuments ämne först då denne känner
till upphovsmannens intentioner. Detta grundar jag på Shatfords resonemang om ett
dokument och dess aboutness såtillvida att Shatford förespråkar en analys som tolkar
vad en bild handlar om (about). Enligt Shatford är en analys av vad ett dokument
handlar om mindre objektivt än vad bilden är av. Detta eftersom man bl.a. försöker
fånga en bilds uttryck som t.ex. sorg, smärta eller lidande vilket i sin tur kräver ett visst
mått av subjektiv tolkning. Om man tolkar detta utifrån Hjörlands teorier skulle man
kunna hävda att detta är ett uttryck för subjektiv idealism. Detta eftersom den som utför
analysen troligen försöker skapa sig en bild av upphovsmannens intentioner. Jag
uppfattar emellertid inte att Shatfords teorier låter sig kategoriseras så entydigt. Utifrån
det resonemang som förs kring Shatfords analysmodell så finns det hos henne tydliga
försök att finna en bilds motivkrets oberoende av dess upphovsman. Tabellen (se tabell
1) som Shatford skapat uppfattar jag som ett försök att skapa ett hjälpmedel som ger ett
så heltäckande analysverktyg som möjligt. Shatford påpekar dessutom att tabellen kan
vara till hjälp vid bildanalysen för att undvika att enskilda bildelement glöms bort.

I uppsatsens inledande delar följde ett citat av Shatford där hon uppmärksammade den
komplexitet som det innebär att indexera en bild: ”the delight and frustration of
pictorial resources is that a picture can mean different things to different people”.216

Detta visar att Shatford är klart medveten om de problem som det innebär att tolka en
bild och att en bild ger olika associationer beroende på vem som tolkar denna. Jag
uppfattar Shatfords teoretiska förslag som ett allvarligt försök att komma tillrätta med
denna problematik.

                                                
216 Shatford 1986, s. 42.
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Shatford är dessutom medveten om vad det innebär att indexera ett bilddokument och
hur detta påverkas av uttolkarens egna föreställningar

Rather than pretend that certain aspects of picture indexing are objective,
would it not be better to admit that subjectivity exists, acknowledge its
drawbacks (chiefly that it leads to inconsistency) and recognize that
subjective judgments and analysis can provide valuable access to
information?217

Subjektivitetsaspekten får betraktas som ett allmänt förekommande problem då
dokument ska ämnesanalyseras och kan knappast knytas enbart till Shatfords teser. För
att kunna ge ett bestämt svar på detta skulle en empirisk undersökning av Shatfords
modell vara en intressant utgångspunkt.

7.2 Att analysera en bild enligt nivåer

Shatford bygger bl.a. sitt teoretiska resonemang kring ämnesanalys på Panofskys tre
nivåer för bildanalys. Dessa nivåer är preikonografisk, ikonografisk och ikonologisk.
Shatford menar att bilder som analyseras på den första preikonografiska nivån är
ganska okomplicerade att tolka. Bildens betydelse återges enligt denna nivå på en
faktisk och expressiv nivå vilket innebär att bilden beskrivs på en ganska generell och
ytlig nivå. Shatford menar att uttolkaren inte behöver ha några särskilda
specialkunskaper för en sådan tolkning. Här skulle man dock kunna ifrågasätta
Shatfords resonemang och fundera över om inte tolkningen på preikonografisk nivå
trots allt skulle bli bättre om verkets upphovsman, uttolkaren och även användaren har
liknande kulturella referensramar. Detta ska emellertid inte förväxlas med subjektiv
idealism som innebär att uttolkaren är bekant med upphovsmannens intentioner.
Shatford kallar sådana referensramar för ”educated knowledge”. Enligt detta menar
Shatford att uttolkarens analys av bildmaterial underlättas om denne har viss kännedom
om kontext, idéinnehåll eller teman inom t.ex. västerländsk idéhistoria. Med sådan
kunskap blir det förmodligen betydligt enklare att ämnesbestämma en bild, särskilt om
den hör hemma i västerländsk idétradition. Möjligen skulle man, trots att Shatford
hävdar motsatsen, kunna påstå att den som tolkar en bild visserligen inte måste ha
”educated knowledge” men att en uttolkare med sådan kunskap kan göra en djupare
(och kanske mer överensstämmande) analys av en bilds ämne utifrån dess specifika
kontext. Detta bekräftas av Langridge som menar att det är svårt att göra en neutral och
uttömmande ämnesbestämning, fritt från värderingar.218 Langridge skriver att: ”Our
own view can only be Western and twentieth century. Anything outside these limits
may be accomodated in different ways”.219

Utifrån dessa faktorer skulle man därför kunna diskutera huruvida Panofskys
analysförfarande är det mest ideala. Först och främst ska man komma ihåg att
Panofskys modell huvudsakligen utformades för konstbilder från renässansen. Denna
faktor skulle kunna påverka analysen negativt och då särskilt vid analys av t.ex.
reklambilder och övriga massproducerade bilder. Detta bekräftas av Nordström som
anser att Panofskys bildanalys inte tar hänsyn till en bilds funktion såsom t.ex.
möjligheten att kommunicera och sprida budskap via en bild. Nordström påpekar också

                                                
217 Ibid., s. 57.
218 Langridge 1989, s. 48.
219 Ibid.
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att det är stor skillnad mellan en bild som å ena sidan fungerar såsom museal attraktion
och å andra sidan en bild som skapats för ett bestämt syfte (t.ex. en reklambild).220 På
liknande sätt resonerar Rasmussen och Chen som skriver att de försök som gjorts för att
använda Panofskys tre nivåer för att beskriva bilder misslyckades och att detta i
huvudsak berodde på att ”to categorize queries posed to an image database according to
Panofsky´s levels of meaning was not successful, suggesting that they did not translate
well from the area of Renaissance art to a more general domain”.221 Man kan alltså
utifrån föregående citat sluta sig till att man begränsar bildanalysen om man utgår från
Panofsky. Visserligen har man tre analysnivåer att tillgå då man använder Panofskys
modell men man saknar möjligheten att tolka en bilds specifika funktion. Dessutom är
bilder med ett mer allmänt bildmotiv svåra att analysera. Detta kan förmodligen
förklaras med att Panofskys analysmodell i huvudsak utformats för bilder från
renässansen. Detta kan vara en begränsande faktor eftersom man inte har möjligheten
av analysera olika slags bildmotiv.

Barthes bildsemiotiska teorier däremot utgår från att bilder är polysemiska
(mångtydiga) vilket innebär att de kan analyseras på olika sätt bl.a. beroende på
funktion. I detta sammanhang anser jag att Barthes semiotiska teorier skulle öka
möjligheterna till en bredare ämnesanalys eftersom man i tolkningen inbegriper såväl
bildens funktion som budskap. Samtidigt kan detta ge ökat utrymme att tolka text och
bild tillsammans eftersom dessa enligt Barthes påverkar varandra.222 Trots att Barthes
analysmodell i vissa sammanhang kan tyckas vara mer lämplig än Panofskys har man
hursomhelst inte kommit ifrån ett av de stora problemen då man analyserar bilder,
nämligen subjektivitetsaspekten.

7.3 Att beskriva en bild med hjälp av facetter

Då Shatford skapar en tabell (se tabell 1) som hjälpmedel vid bildanalysen låter hon sig
inspireras av Ranganathans teorier kring facetterade system. Syftet med tabellen, enligt
Shatford, är att den lämpligen kan användas som ett hjälpmedel i analysen eftersom
denna gör uttolkaren observant på eventuella element som kan finnas i en bild.
Eftersom Shatford använder sig av Ranganathans system så skulle man kunna hävda att
hon, utifrån Hjörlands resonemang, har ett perspektiv där ämnen betraktas såsom
objektiva. Efter att ha undersökt Shatfords resonemang kring bilder kan man emellertid
inte dra entydiga slutsatser. Både Panofsky och Ranganathan kan visserligen, återigen
utifrån Hjörlands resonemang kring subjektiv respektive objektiv idealism, sägas
företräda det senare där ett dokument som, oberoende av omkringliggande faktorer
såsom t.ex. politiska, religiösa och sociala, tolkas på ett och samma sätt. Detta är då,
utifrån Hjörlands teorier, ett synsätt där man uppfattar ämnen som fixerade och
oföränderliga. Konsekvensen kan således bli att ett dokuments ämne uppfattas som
detsamma oavsett vem uttolkaren är eller den omkringliggande kontexten.

                                                
220 Nordström 1984, s. 68.
221 Chen & Rasmussen 1999, s. 292.
222 Nordström 1984, s. 69.
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7.4 Vad visar en jämförelse mellan Shatford och AAT?

En av de stora skillnaderna mellan AAT och Shatfords modell är att AAT är ett system
som är i bruk och troligen mer genomarbetat. Man har tagit ställning till aspekter som
rör den vokabulär som används (kontrollerad) och man har tydliga målformuleringar
för vad systemet syftar till.

Ytterligare en skillnad är att AAT innehåller bilder på konstobjekt medan Shatford
undersöker avbilder. Inledningsvis kan man alltså notera att det är olika typer av bilder
som behandlas. En bild på ett objekt såsom det är representerat i AAT är i ett första
skede enklare att ämnesbestämma och indexera. Detta görs enklast genom att ta fasta på
den bibliografiska information som finns om objektet. Shatford menar att avbilder i
olika former alltför sällan är behäftade med samma slags bibliografiska upplysningar.
Härigenom finns alltså ett större behov av att ha riktlinjer för hur ett sådant
bilddokument ska ämnesanalyseras. Med Shatfords teoretiska modell skulle det vara
möjligt att ämnesanalysera en bild ner till minsta element. Med AAT ges inte den
möjligheten. Man kan t.ex. inte analysera symboliska teman och därigenom faller också
möjligheten att analysera utifrån en ikonografisk eller ikonologisk analysnivå bort.
Huruvida det är önskvärt att analysera en bild utifrån en ikonologisk nivå, med tanke på
resursrelaterade aspekter, är ytterligare ett område som med fördel skulle kunna
undersökas med empiriska metoder.

En likhet mellan Shatford och AAT är att de båda huvudsakligen domineras av ett
västerländskt perspektiv, vilket ju inte är särskilt märkligt. Detta tror jag dessvärre
fungerar som en begränsande faktor. Detta eftersom en dominans av västerländskt
perspektiv troligen påverkar hur slutanvändningen blir och också kan ge upphov till
direkta felaktigheter. Detta uppfattar jag således som en brist särskilt som man har
ambitionen att skapa ett geografiskt och historiskt heltäckande system.

7.5 Ordna bilder med redan etablerade system

En aspekt av ordnandet av bilder som, utifrån mina egna iakttagelser, behandlats
ganska lite i den litteratur som jag undersökt är huruvida det är lämpligt att använda
redan etablerade system på bilder. Med etablerade system menar jag i första hand
system som skapats för att klassificera textdokument. Jörgensen diskuterar detta i
texten Image Indexing och hon menar att ett potentiellt undersökningsområde vore att
utvärdera Dewey Decimal Classification (DDC) användning vid ämnesanalys och
indexering av bilder.223 Det är i och för sig möjligt att klassificera konst med DDC men
det är framförallt böcker om konst och inte konstföremål/konsthantverk.224 Att tilldela
bilder klassifikationssignum från ett etablerat system skulle emellertid vara ett möjligt
tillvägagångssätt. Det har faktiskt använts och i de sammanhang då detta varit aktuellt
har man använt sig av DDC och Library of Congress Subject Headings. Enligt
Jörgensen är detta också det vanligaste tillvägagångssättet då bilder ordnas d.v.s. man
använder ett redan existerande system och kompletterar med en lokalt utvecklad
vokabulär.225 Ett liknande tillvägagångssätt diskuteras av Graham i The Description
and Indexing of Images: Report of ARLIS members. I texten redovisar Graham ett antal
                                                
223 Jörgensen 1999, kap. 4.2.
224 Shatford Layne 1997, s. 56.
225 Jörgensen 1997, kap.1.4.
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institutioners förfarande vid ordnandet av bilder. Den vanligaste metoden som användes
var ”in-house rules”, d.v.s. egenproducerade system vilket innebär att en lokalt
utvecklad vokabulär kompletteras med ett existerande system. Fördelarna med att
använda ”in-house rules”, enligt Graham, är dels att det existerande system som
används redan är genomarbetat såsom t.ex. att ett stort antal ämnesområden redan har
försetts med ett signum. Dels är det möjligt att dubbelklassa med detta d.v.s. om fler än
ett ämne behandlas i ett dokument kan detta förses med flera signum.226

Ytterligare en aspekt som Shatford knappt berör är huruvida de bilder som
ämnesbestäms ska ordnas enligt en naturlig eller kontrollerad vokabulär. Den tabell (se
tabell 1) som Shatford sammanställer är ett förslag på en facetterad ämnesordslista. Hon
bygger upp denna genom att ordna indexeringstermerna i huvudklasser med tillägg för
möjliga egenskaper till dessa huvudklasser. Fördelen med ett sådant förfarande är att
man kan bygga ut systemet allt efter behov. En naturlig vokabulär skulle kunna vara till
nackdel och då särskilt eftersom en bild i högre grad än ett textbaserat dokument är av
associativt slag. Då man på förhand inte avgjort vilka termer som ska användas för att
ämnesbeskriva bilden kan detta i sämsta fall medföra att variationsrikedomen på valda
termer blir enormt. Detta påverkar inte bara den s.k. ”inter-indexingen” vilket innebär
att indexerare sins emellan väljer olika termer utan bereder också svårigheter för
användaren som senare ska försöka återfinna bilderna. Det kan upplevas som svårt att
finna en lämplig term att använda för sökning av ett bilddokument. Detta kan i sin tur
påverka antalet träffar som man får då man söker efter ett dokument.

Ett annat sätt är att använda en kontrollerad vokabulär i form av en tesaurus på samma
sätt som skaparna av AAT liksom ABM-gruppen har gjort. ABM-gruppen utgår från en
auktoritetslista då mer specifika motiv ska indexeras. Då mer generella bildinnehåll,
som är en del av ett motivindexeringssystem, indexeras kan man med fördel använda de
indexeringssystem som skapats utifrån någon av de etablerade systemen t.ex.
ICONCLASS. Oavsett hur man väljer att gå till väga är detta emellertid en mycket
resurskrävande process.227 Indexeraren använder sig i förekommande fall av en
auktoritetslista där termerna är definierade i förväg. Detta betyder också att man får en
större överensstämmelse mellan valen av termer. Dessa termer används senare då ett
bilddokument ska indexeras. Samma lista används senare av användaren då denne
väljer termer för att söka efter samma dokument. På så sätt kan man förhoppningsvis
undvika den förvirring som lätt uppstår då en användare söker efter ett bilddokument
utan att veta vilka söktermer som ska användas. Samtidigt uppnår man också en större
överensstämmelse i termvalet indexerare emellan. Frågan är dock om det enbart går att
hålla sig till en kontrollerad vokabulär? Kan man driva en effektiv indexering enbart
med en kontrollerad vokabulär? Shatfords resonemang är inte bundet till en
kontrollerad vokabulär och enligt min uppfattning tar hon varken ställning för en
kontrollerad eller okontrollerad. De teorier som hon diskuterar i sin artikel berör i
huvudsak ämnesanalys av bilder. Chen och Rasmussen menar emellertid att en naturlig
vokabulär är att föredra då bilder ska ordnas t.ex. på webben. Då bilder som har ett mer
begränsat användningsområde ska ordnas är däremot en kontrollerad vokabulär att
rekommendera.228 Utgångspunkten för detta är att det är lättare att skapa en
ämnesordslista då man vet vilken typ av bilder som en samling innehåller.

                                                
226 Graham 1999.
227Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2001-2000, s. 213.
228 Chen & Rasmussen 1999, s. 294.
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Slutligen vill jag nämna Svenonius som i sin artikel berör Wittgenstein och hans teorier
kring lingvistiska språkspel som var och en rör sig med olika regler.229 En konsekvens
av detta är att det kan upplevas som komplicerat att med hjälp av ord beskriva de olika
elementen i en bild. Svenonius diskuterar huruvida det är möjligt att ”översätta”
bildelement till språkliga. Enligt detta resonemang skulle man kunna betrakta visuella
uttrycksmedel som ett språk och lingvistiska som ett annat språk med dess egna
genrespecifika regler. Detta resonemang är, i mitt tycke, ett både intressant och fräscht
sätt att angripa problematiken kring bilder och dess ordnande, men tyvärr alltför
sällsynt i den litteratur om ämnesanalys av bilder som finns tillgänglig. Av Svenonius
resonemang kring olika språkspel kan man således dra slutsatsen att det kan vara
tvetydigt att använda sig av ord för att beskriva en bild.

                                                
229 Svenonius 1994, s. 604.



52

8. Slutsats

Mina slutsatser efter att ha undersökt Shatfords teoretiska metoder är att de är möjliga
att använda som grund för en standard då bilder ämnesbestäms. Genom att utgå från de
frågeställningar (who?, what?, where?, when?) som Shatford diskuterar och samtidigt
använda den tabell (se tabell 1) som hon skapat har man ett antal hjälpmedel som kan
förenkla ämnesanalysen. Man avgränsar ett bildmotiv genom att dela in dess ämne i
facetter såsom människor, objekt, aktiviteter, tid och plats/lokalitet. Det är också
angeläget att göra en distinktion mellan generella och specifika motiv: generic of och
specific of. Vidare kan en bild vara av (of) något eller om (about) något. Med dessa
indelningsfaktorer avser Shatford att kategorisera och ordna ett bilds ämne. Trots ett
ambitiöst upplägg tycker jag icke desto mindre att vissa problem är förknippade med
Shatfords förslag. Den första invändningen man kan ha är huruvida Panofskys modell
för bildanalys är den mest lämpade. Nordström menar att man med dennes
analysförfarande saknar möjligheten att analysera en bilds funktion. Panofskys
analysmodell tar inte heller i beaktande att bilder kan vara polysemiska. Likaså är det
problematiskt att tolka bilder som skapats för ett bestämt syfte t.ex. bilder för
masskommunikativt bruk. I det fallet är troligen Barthes semiotiska bildanalys bättre,
särskilt som den skapats för analys av bl.a. massproducerade bilder. I många fall
förekommer också text och bild tillsammans och då dessa kan påverka varandra är det
viktigt att deras betydelse undersöks samtidigt. Risken är annars att man kan göra en
felaktig ämnesanalys. Med Barthes semiotiska analysmodell är det emellertid möjligt
att tolka text och bild samtidigt.

Rasmussen ställer sig också tveksam till det analysförfarande som Panofsky förespråkar
och menar att den ställer höga krav på den som ska tolka bilden då denne helst ska ha
kunskap om bildens kulturella kontext. Detta kan jämföras med Shatfords resonemang
kring ”educated knowledge”. I stort innebär ”educated knowledge” att uttolkaren av ett
bilddokument anses kunna göra en ”bättre” tolkning ju mer kunskap denne har om en
bilds specifika kontext. En konsekvens av detta kan bli att bilder som ämnesbestäms
med hjälp av en västerländsk tolkningsram anpassas efter en kontext som lättast kan
tolkas av dess förmodade västerländska användare. Detta perspektiv delas av Shatfords
modell och AAT vilket också torde ha framkommit i den jämförelsen som gjordes
mellan dem. Ytterligare aspekter som bör nämnas är att AAT är en kontrollerad
vokabulär. Det innebär t.ex. att man får en större överensstämmelse vid valet av termer.
Det är också lättare att skapa en ämnesordslista om man vet vilken typ av bilder som en
samling utgörs av. Å andra sidan finns också åsikten att bilder som ordnas på webben
med fördel indexeras med en naturlig vokabulär.

Ett tillvägagångssätt att använda vid ämnesanalys av bilder vore att utnyttja ett redan
etablerat system som kompletteras med en lokalt utvecklad vokabulär. Ett
tillvägagångssätt som i dagsläget redan är i bruk och som används flitigt av flera
institutioner som hanterar bildsamlingar. En brist som det medför är emellertid att man
fortfarande saknar en standard som underlättar samarbetet mellan olika bildsamlingar.
Eftersom ämnesanalys av bilder är en problematisk process som kräver en hel del
kunskap och tålamod från den som utför analysen vore det en klar fördel att ha en
standard som kan användas av dem som hanterar bilder. Svårigheter som kan uppstå är
dels då bilder ska ämnesanalyseras, dels vid valet av de termer som ska beskriva
dokumentet. Ett samarbete mellan de som innehar bilder skulle inte bara förenkla
processen med att ordna bilder utan förmodligen också vara fördelaktigt ur en
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resursrelaterad aspekt. Förutom sådana uppenbara aspekter är det dessutom en fördel
om den tilltänkta användargruppen definieras på förhand. Dagens medium utvecklas i
en allt snabbare takt vilket naturligtvis också påverkar användningen av bildmediet.
Bristen på standarder medför ett problem som komplicerar denna process. Ett flertal
forskare efterlyser därför fler användarundersökningar för att öka förståelsen för vilken
typ av bilder som efterfrågas. Man menar att detta skulle ge mer kunskap om vilken typ
av sökfrågor som användaren ställer till systemet och därmed också större förståelse för
vilken typ av aspekter som efterfrågas i en bild. En bildsamling som riktar sig till
studenter och forskare anses vara enklare att indexera eftersom de utgör en ganska
homogen användargrupp. Studenter och forskare är vanligtvis förhållandevis tydliga i
sitt informationsbehov, vilket medför att bilderna kan indexeras med mer specifika
ämnesord. Med en mer allmän och bred användargrupp är det svårare att förutsäga
informationsbehovet eftersom dessa vanligtvis har ett mindre definierat sökbehov. Det
innebär att bildindexeringen görs på en mer generell nivå. Genom ytterligare
användarundersökningar skulle man öka kunskapen om vilken typ av bilder som
efterfrågas av en mer generell användargrupp. Genom att definiera framtida användare
skulle man dessutom kunna anpassa bildanalysen efter användarnas behov.

Slutligen ska en intressant och tänkvärd aspekt beröras, nämligen den som Svenonius
diskuterar. Svenonius ifrågasätter om det är möjligt att indexera bilder och annat
”nonprint material” med ord. Genom detta resonemang framkastar Svenonius tesen om
det med hjälp av språket överhuvudtaget är önskvärt att beskriva vad en bild handlar
om. Svenonius förslag att indexera efter attribut förefaller i så fall vara en rimlig
utgångspunkt vid ordnandet av bilder och är också en förutsättning då bilder
implementeras med automatiska metoder såsom CBIR.
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9. Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att försöka förstå varför det är så
svårt att finna gemensamma metoder och enhetliga standarder för ett samarbete mellan
institutioner som förfogar över bilder. Sara Shatfords teoretiska modell, som kan ses
som en del i försöken att lansera en slags standard, har huvudsakligen undersökts med
avsikt att illustrera hur ett sådant förslag till ämnesbeskrivning av bilder kan se ut. I
mina försök att göra Shatfords resonemang så tydligt som möjligt jämför jag därför
hennes förslag med ett system i bruk, AAT. Slutligen syftar denna uppsats till att
försöka besvara om Shatfords principer skulle kunna utgöra grunden för en standard.
De frågeställningar som formulerades för att uppnå avsett syfte var:

• Vilka är de teoretiska principer som Shatford använder sig av för sitt resonemang
kring ämnesbeskrivning av bilder?

• Hur ser Shatfords teoretiska modell ut i jämförelse med The Art & Architecture
Thesaurus?

• Vilka för- och nackdelar har Shatfords teoretiska modell vid ett eventuellt
utvecklande av en standard för ämnesbeskrivning av bilder?

Metoden för att komma till klarhet i dessa frågor och uppnå avsett syfte var att studera
litteratur som behandlade bildindexering och dess närliggande områden såsom t.ex.
bildanalys och lingvistiska teorier. Den litteratur som använts förutom Sara Shatfords
artikel Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical Approach har t.ex. varit Gert Z
Nordström bok Bildspråk & Bildanalys från 1984. I denna bok diskuterar Nordström
bl.a. bildspråket och det verbala språket och i samband med det teoretikerna Erwin
Panofsky och Roland Barthes. Elaine Svenonius diskuterar också bildmediet i sin
artikel Access to Nonbook Materials: The Limits of Subject Indexing for Visual and
Aural Languages med fokus på hur det är möjligt att ämnesindexera med språkets
hjälp. Birger Hjörlands artikel The concept of ‘subject’ in information science och D.
W. Langridges bok Subject Analysis: Principles and Procedures är ytterligare två
teoretiker vars texter har varit viktiga i uppsatsarbetet och då särskilt när jag har
undersökt vad ett ämne är. I syfte att göra Shatfords resonemang tydligt har det varit
nödvändigt att undersöka vad ett ämne är och hur det kan uppfattas. Genom att använda
Hjörlands och Langridges teorier kring ämne och i huvudsak textbaserade dokument
har jag försökt spegla ett ämne och de olika sätt som detta kan uppfattas på. Genom att
ställa detta i kontrast till ämnesanalys av bilder speglar detta förhoppningsvis de olika
förutsättningarna man har då man analyserar bild- respektive textbaserat material.

Min utgångspunkt har varit att fokusera på concept-based information retrieval vilket är
det fält inom området bildindexering som främst använder intellektuella/textuella
metoder då bilder indexeras. Shatford hör hemma inom detta fält då hon resonerar kring
ämnesbestämning av bilder i artikeln Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical
Approach. Inom bildindexering finns ytterligare ett forskningsfält där fokus ligger på
automatiska metoder, content-based information retrieval (CBIR). Förutom en mindre
redogörelse i framförallt avsnittet Bildindexering – två forskningsfält där ett
genomförande av CBIR diskuteras så behandlas inte detta fält ingående. Viktigt att
påpeka är dock att det finns ambitioner att förena de båda fälten concept-based
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information retrieval och content-based information retrieval (CBIR). Detta för att få
ännu effektivare indexeringsverktyg.

Det teoretiska ramverket utgörs i huvudsak av Birger Hjörland och hans teorier kring
subjektiv och objektiv idealism samt D. W. Langridges resonemang kring ämne. Jag
har valt att använda en teoribildning som inte är specifik för just bildindexering utan
mer generell inom klassifikation och indexering av dokument. Trots det anser jag att
Hjörlands och Langridges resonemang om ämne kan användas då jag undersöker bilder
och dess ämnesbestämning och då framförallt som ett verktyg i avsikt att undersöka vad
ett ämne är. Hjörland menar å ena sidan att synsättet objektiv idealism innebär att ämne
betraktas som objektivt och fixerat utan att påverkas av t.ex. sociala, politiska eller
religiösa aspekter. Ett ämne är, enligt en sådan uppfattning, objektivt. Subjektiv
idealism å andra sidan uttrycker enligt Hjörlands tolkning en uppfattning att man för att
kunna analysera ett dokument måste känna till upphovsmannens intentioner med
dokumentet. Enligt en sådan uppfattning formas ämnen av en eller flera individers
verklighetsuppfattning. Hjörland menar att ett dokuments ämne således kan skifta
beroende på vems ”version” det är, d.v.s. vem det är som har ämnesbestämt
dokumentet. Inget av dessa perspektiv är idealt då man analyserar dokument enligt
Hjörland. Langridge resonerar också kring ämne men utifrån ett annat perspektiv, bl.a.
kring hur man går till väga för att analysera ett dokuments ämne. Denna analys ska
enligt Langridge resultera i en ”översättning” från ett dokuments ämne till termer som
beskriver detta ämne.

I ett avsnitt längre fram i uppsatsen undersöks ämne och vad detta utgörs av med hjälp
av det teoretiska ramverket. Hjörland å sin sida hävdar att ett ämne kan betraktas som
ett dokuments innehållsmässiga potential. Langridge menar att man kan dela in ämnen i
12 olika kunskapsformer. Dessa kunskapsformer utgör tillsammans vad som kan kallas
ämne där bl.a. konst är en av dessa kunskapsformer. Langridge menar utifrån detta att
man då man analyserar ett ämne dels ska ta reda på vilken kunskapsform samt ämne
som behandlas i ett dokument dels vilken viewpoint som uttrycks i dokumentet.
Viewpoint ska i detta sammanhang förstås som upphovsmannens intentioner bakom
verket.

Teoridelen följs av ett kapitel som beskriver bilden ur olika aspekter. Eftersom en bild
kan presenteras i olika format och för olika syften ägnas ett avsnitt åt hur en bild kan
definieras. Några inledande exempel beskriver bilden i dess egenskap av visuellt
medium. I avsnittet som följer beskrivs bilden i egenskap av både kommunikativt och
informationsbärande medium. Därutöver följer en översikt över de olika
användningsområden som en bild kan ha.

En stor del av innehållet i uppsatsen ägnas därefter åt hur man kan gå till väga då man
ämnesbestämmer och indexerar en bild. Resonemanget utgår från Shatfords artikel samt
de teoretiker som i huvudsak har påverkat hennes teoribygge. De teorier som kan
nämnas är bl.a. The philosophy of Art där konstteoretikern Erwin Panofskys teorier är i
fokus, Meaning in Language som baseras på lingvistiska teorier och Visual Perception.
Med utgångspunkt i klassifikationsteoretikern S. R. Ranganathans facetterade system
Colon Classification introducerar Shatford en tabell (se tabell 1) som hon menar kan
vara till hjälp vid ämnesbeskrivning av bilder och där en bilds ämne kan delas in i
facetterna människor, objekt, aktiviteter, tid och plats/lokalitet. Shatford diskuterar
dessutom en distinktion mellan generella och specifika motiv, generic of och specific
of. Därefter delar Shatford in motiv såsom allmänna (generic) och specifika (specifik).
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Bildmotiv kan dessutom vara av (of) något eller om (about) något. Med hjälp av dessa
indelningsfaktorer menar Shatford att man kan kategorisera och ordna ett bilds ämne.

Panofskys teorier kring bildanalys är inte de enda och kanske inte alltid de mest
lämpade och som kontrast diskuterar jag därför en alternativ metod för bildanalys. I
detta avsnitt är Barthes intressant eftersom han genom sin semiotiska analysmodell inte
bara försöker fånga en bilds motivkrets utan också dess funktion. För att ytterligare
nyansera förfarandet vid bildanalys följer därför ett stycke som redogör för en bilds
kontext och vilka beståndsdelar som kan tänkas ingå i en sådan. Avsikten är att visa att
en bild kan ha ett bestämt syfte. Detta syfte är många gånger avhängigt den kontext
som bilden tillkommit i.

I syfte att följa dispositionens mål inleds kapitlet Metoder för bildindexering med en
allmän diskussion kring olika metoder för att indexera bildmaterial. Exempel på hur
man kan gå tillväga beskrivs och diskuteras. Därefter följer en genomgång av syfte
samt mål med AAT för att utifrån denna redogörelse gå över till en mer specifik
jämförelse mellan AAT och Shatfords teoretiska modell. Jämförelsen syftar till att
tydliggöra för- och nackdelarna med Shatfords teoretiska resonemang genom att peka
på skillnader och likheter. En viktig skillnad är att AAT är i bruk och således mer
genomarbetat än Shatfords modell. Det har trots det varit möjligt att undersöka
principerna bakom de båda. En skillnad är t.ex. att man med AAT avser att täcka det
mesta inom området konst, dessvärre på bekostnad av förmågan att beskriva flera olika
bildelement i ett motiv. Det är inte heller möjligt att beskriva symboliska eller
tematiska element i en bild och därmed inte heller ikonografiska teman. I Shatfords
föreslagna modell är däremot dessa utgångspunkter grundligt belysta. Huruvida det är
önskvärt att beskriva bilder enligt Panofskys 3 nivåer är emellertid tveksamt.

En likhet som framkommit i jämförelsen är att man har haft ambitionen att skapa ett
system/en teoretisk modell som är geografiskt och historiskt heltäckande. Både AAT
och Shatfords modell har likväl en viss benägenhet att domineras av västerländskt
perspektiv.

Det sammantagna resultatet i undersökningen behandlas därefter i en diskussion där jag
utgår från de aspekter som behandlats i uppsatsen tidigare delar. Med ledning av detta
diskuterar jag förutsättningarna för att med hjälp av Shatfords teoretiska modell
eventuellt utveckla en standard för ämnesbeskrivning av bilder. Mina slutsatser efter att
ha undersökt Shatfords teoretiska metoder är att de är möjliga att applicera på
ämnesbestämning av bilder. Jag försöker besvara varför de moment som omfattar
ämnesbeskrivning av bilder upplevs som svåra. Shatford avser att med hjälp av sin
teoretiska modell underlätta denna process. Uttolkaren vägleds i arbetet med att
ämnesanalysera bilder, dels med hjälp av ett antal frågeställningar (who?, what?,
where?, when?) som ger vägledning om bildens motivkrets, dels med hjälp av den
tabell (se tabell 1) som Shatford introducerar och som är inspirerad av Ranganathans
facetterade klassifikationssystem Colon Classification. Genom att undersöka dessa
förutsättningar kan jag i den avslutande diskussionen ge ett övergripande svar, de
metoder man använder är inte tillräckligt effektiva att använda för ämnesbeskrivning av
bilder. Med dessa förutsättningar kan Shatfords förslag trots det sägas vara så gott som
något. Det är visserligen förenat med en del brister såsom att man med Panofskys
analysmodell inte tar hänsyn till att bilder är polysemiska och kan ha skapats för ett
bestämt syfte. Den som tolkar en bild kan förmodligen göra en bättre analys om denne
har kunskap om den kontext som dokumentet tillkommit i. Jag är dessutom av
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uppfattningen att en bildanalys i olika utsträckning påverkas av uttolkarens egna
föreställningar. Fler aspekter som är intressanta att fundera över är t.ex. sammanhang
då en bild och en text uppträder tillsammans. I dessa fall kan det vara av vikt att tolka
bild och språk samtidigt för att på så sätt göra en djupare ämnesanalys. Detta är
dessvärre bara möjligt med Barthes semiotiska bildanalys.

Om man bortser från en del av dessa brister skulle Shatfords modell säkerligen fungera
bra som ett hjälpmedel vid en ämnesanalys av bilder. Det finns dock ytterligare frågor
och diskussioner att ta ställning till då man resonerar kring bilder och hur dessa kan
ämnesbeskrivas och indexeras. En av dessa frågor är huruvida det är möjligt eller
överhuvudtaget önskvärt att med hjälp av språket beskriva bilder. Återigen är det
tankegångarna kring bilders och språkets olikheter som föder frågor, bilder är av
associativt slag och språket utgörs av en semantik. Utifrån dessa förutsättningar skulle
ett utvecklat samarbete mellan concept-based information retrieval och content-based
information retrieval (CBIR) vara en möjlig utgångspunkt.
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10. Förslag på vidare forskning

Ett flertal forskare inom området för bildindexering påtalar behovet av
användarundersökningar.230 I synnerhet gäller detta vilken typ av sökfrågor som
användaren ställer till en bilddatabas. Exempelvis efterlyser Shatford mer kunskap
kring vilken typ av frågor som är mest vanliga bland användarna. Detta, menar hon,
skulle underlätta för indexeraren då denne ämnesbestämmer och tilldelar en bild
deskriptorer.231

Ytterligare ett forskningsområde som föreslås av Jörgensen är att utvärdera
förutsättningarna för att med DDCs hjälp indexera och klassificera bildmaterial.232

Jörgensen menar att man måste undersöka och skapa sig en bättre förståelse för den
begreppsmässiga struktur som man använder då man beskriver bilder.233 Ett första steg
mot detta är att skapa lämpliga verktyg med vilka man på bästa sätt kan beskriva de
olika elementen i en bild. Först när detta är klarlagt, menar Jörgensen, kan man börja
undersöka bildens och dess begreppsmässiga struktur på ett djupare plan.234

                                                
230 T.ex. Shatford 1986, Svenonius 1994 , Eakins & Graham 1999 och Chen & Rasmussen 1999.
231 Shatford 1986, s. 55
232 Jörgensen 1999, kap. 4.2.
233 Ibid.
234 Ibid.
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