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Abstract:  This essay is a survey of thirteen user studies performed in the field 

of image retrieval. The purpose is to try to distinguish principles that 
should be kept in mind when wanting to make image databases 
available for a wide and varied group of users. The essay tries to 
answer two questions, namely: Are there any results in accordance 
among the different studies? What in the user studies should be 
considered when it comes to how content description, interface and 
functions for searching can be designed when creating systems for 
image retrieval? 
 
Each study is first reviewed on its own, and then a comparative 
analysis of all the studies is carried out. Derived from the result of 
this analysis, the conclusion is presented in the form of a row of 
suggestions to which aspects are to be suitably included in the design 
of image databases. The results show that actual object and people is 
the most prominently used content descriptor followed by descriptors 
for time, location and event. Abstract elements is found to be a 
descriptor not commonly or even readily used. Being able to compare 
images visually on-screen, the possibility to decide in which order the 
retrieved images are shown and the inclusion of CBIR-techniques are 
some of the components found to be important when it comes to 
interface. When it comes to search functions filters, truncation and 
subject searching are among the functions that are found important. 

 
Nyckelord: Bildindexering, gränssnitt, sökfunktioner, användarstudier, 
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1 Inledning 
 
 
 
Den tekniska utvecklingen och möjligheten till digitalisering har orsakat en explosiv ökning av 
antalet bilder och databaser som organiseras för att erbjuda tillgång till dessa. Enorma samlingar 
av alla de slag ryms kostnadseffektivt med hjälp av relativt små resurser i databaser, som i 
princip kan vara tillgängliga för alla (Shapiro & Stockman 2001; Rui et al. 1997; Eakins & 
Graham 1999). Bilder används praktiskt taget överallt i samhället. Undervisning, media, 
hälsovård och juridik är endast ett fåtal områden som utnyttjar bilden som informationskälla. Det 
vanligaste användningsområdet för bilder är dock förmodligen i underhållningssyfte (Eakins & 
Graham 1999, 3.1).  
 
Denna ökning av antalet bilder och databaser har fört problem gällande beskrivningen av bilder i 
dagen (Chen & Rasmussen 1999; Ørnager 1996). Det finns nämligen ingen klar uppfattning om 
vad som är det bästa tillvägagångssättet ifråga om hur bilder ska indexeras, återvinnas och 
tillgängliggöras för att de ska komma en så stor del av mänskligheten som möjligt till gagn. 
Dock har forskningsaktiviteten på området ökat och under de senaste tio åren har bildindexering 
och bildåtervinning varit ett viktigt forskningsområde, något som ger gott hopp om en lösning på 
problemen (Jörgensen 2001). 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
 
I Sverige har det de senaste åren pågått många projekt inom ABM-institutioner, där bilder 
digitaliseras för att bli sökbara i databaser. Kulturnät Sverige förtecknar på sin hemsida över 200 
digitaliseringsprojekt som pågick 1999 (Berg 1999) och i många fall är de tillgängliga via 
Internet. Det uttrycks även visioner om samsökningsportaler där många museers samlingar blir 
sökbara samtidigt, vilket man bland annat kan ta del av i Projektbeskrivningen för Bilddatabaser 
och digitalisering – plattform för ABM-samverkan och i Samsök – en nationell resurs för 
sökning i svenska museers föremålsdatabaser (Lundström 2000). Det sammanlagda antalet bilder 
som användaren söker mot blir då allt större och det är troligt att skillnader i 
dokumentbeskrivningen kommer att ställa till problem med ineffektiva sökresultat. Jörgensen et 
al. menar att digitaliseringen av de analoga bildsamlingarna och skapandet av digitala bilder 
direkt, gör att enorma bildbib liotek kan skapas om dessa bilder kan delas, men för att detta ska 
underlättas så måste teknikerna för beskrivning effektiviseras och standardiseras mer (2001, s. 
938). Idag finns det långt ifrån någon vedertagen standard som generellt används. En 
undersökning som Graham gjorde 1998/1999 bland bibliotek, arkiv och museum i Storbritannien 
visade att en mycket stor andel använde metoder utvecklade för den egna samlingens behov 
(1999). Att indexera för många olika sorters användare beskrivs ofta som problematiskt. Turner 
menar till exempel att konstnärliga bilder oftast har indexerats för en viss typ av användare inom 
det konstvetenskapliga området, vilket innebär att bilderna har beskrivits utifrån tolkningsnivåer 
som passat denna grupp. Men en samling som finns tillgänglig i nätverksmiljö, får nya grupper 
av användare som söker utifrån andra, ofta lägre tolkningsnivåer (Turner 2001, s. 740). 
 
En egenhet med bilder är att de kan tolkas och beskrivas utifrån så många olika sätt beroende på 
vem som betraktar dem och för vilket ändamål de ska återvinnas. Samma fotografi skulle 
troligtvis indexeras olika i olika specialinriktade databaser och bland annat Lancaster framhåller 
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hur särskilt viktigt det är med användarorienterad indexering när det gäller bilder (1998, s. 9). På 
samma sätt är det viktigt att återvinningssystem för bilder anpassas för de speciella behov 
användarna har ifråga om gränssnitt och sökfunktioner. Därför kan man skönja orosmoln vid 
horisonten när samlingar blir digitalt tillgängliga för en mycket stor och bred användargrupp. 
Vad som vore önskvärt vore att det fanns kunskaper om fasta principer angående indexering och 
återvinning av bilder som skulle vara möjliga att följa för de institutioner som önskar att deras 
bilddatabaser ska vara lättsökta både av ämnesspecialister och en större allmänhet.  
 
 
 
1.1.2 Plattform för ABM-samverkan 
 
Mellan Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet pågick ett 
samarbetsprojekt under 2001-2002 vars syfte var att skapa en plattform för samarbete kring 
skapandet av digitala bilddatabaser för institutioner inom arkiv, bibliotek och museer och att 
utveckla standarder och rutiner för digitalisering och registrering av bilder (Bilddatabaser och 
digitalisering /…/ 2003, s. 5). Samarbetet utmynnade i en slutrapport, som innehåller definiering 
av begrepp, objektskategorier, person- och namnformer, obligatoriska dataelement, 
motivindexering och kvalitet och standard för lagring och tillgängliggörande av den digitala 
avbildningen. Den arbetsgrupp som sysslade med motivindexering har bland annat undersökt ett 
antal kontrollerade vokabulär som används till bilder, för att se om det går att finna något som 
skulle passa för att användas gemensamt av ABM-institutioner i Sverige. De utarbetade också ett 
förslag till vilka dataelement som bör användas för beskrivning av bildens ämne. 
 
Arbetsgruppen använder och rekommenderar begreppet motiv när det gäller analys och 
indexering av bildens innehåll. Ett motiv definieras på följande vis: 

 
Det som en bild ger en synlig framställning av. /…/ Motiv är det som en bildframställning åskådliggör 
– genom att avbilda, representera, illustrera eller symbolisera – och som med hjälp av synsinnet 
kombinerat med kunskap om omvärlden och tidigare erfarenhet av bildframställningar kan uppfattas 
som ’en bild av’ något. (Bilddatabaser och digitalisering /…/2003, s. 208) 

 
Det visade sig att de institutioner som ingick i samarbetet hade olika förväntningar på hur ett 
system för ämnesbeskrivningen skulle fungera eftersom de tillhör olika traditioner med skilda 
sätt att förhålla sig till bilder och sätt att beskriva dem i kataloger och register (Bilddatabaser och 
digitalisering /…/ 2003, s. 209f). Det gemensamma system som man letar efter, menar 
arbetsgruppen, bör därför bland annat tillåta varje institution att själv välja hur pass specifik 
indexeringen ska vara (häst eller ardenner) (ibid. s. 207). Det bör vara hierarkiskt ordnat så att 
om man vid indexeringen väljer en specifik term så ska alla överordnade termer bli sökbara 
samtidigt (ibid. s. 211).  
 
Det visade sig att inget av de undersökta kontrollerade vokabulären uppfyllde de olika sorters 
behov och önskemål som institutionerna hade angående ämnesbeskrivningen. Arbetsgruppen 
kom fram till att det bästa vore att använda flera parallella system. Det skulle kunna ske antingen 
genom att utveckla en ny kontrollerad vokabulär eller att något stort befintlig system såsom 
Iconclass (beskrivs närmare i avsnitt 1.5.1) översattes och anpassades efter behoven eller att 
utveckla ett parallellt system till Svenska Ämnesord (SAO) som skulle vara särskilt avsett för att 
beskriva bilders innehåll (Bilddatabaser och digitalisering /…/ 2003, s. 213f). Vilken väg som 
ska väljas framgår inte av rapporten. I den bilaga som visar vilka typer av termer som använts 
vid provindexeringarna i de olika systemen ger en bra bild över hur otroligt många olika aspekter 
av ett motiv som kan efterfrågas (ibid. s. 234-236). 
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Motivindexeringsgruppen arbetade också fram ett förslag till rekommendationer för vilka data 
som kan användas för att beskriva och indexera en bilds motiv. Förslaget har sedan bearbetats av 
arbetsgruppen för obligatoriska dataelement. 

Med motivet menas som tidigare nämnts både det konkret synliga liksom ”intersubjektiva 
tolkningar av bildens betydelsemässiga innehåll”. Det poängteras att man bör skilja på 
huvudmotiv och bildelement. Bildelementen är de olika beståndsdelarna (till exempel häst) som 
bygger upp huvudmotivet (till exempel slaget vid Lützen). Huvudmotivet kan också beskrivas 
utifrån tolkningar av dess betydelse, det vill säga vad den mer abstrakt handlar om, men inte 
konkret avbildar (till exempel hjältemod). Man bör också skilja på generella och partikulära 
(specifika) beskrivningar (Bilddatabaser och digitalisering /…/ . 2003, s. 210f och 218). 

Arbetsgruppen för obligatoriska dataelement rekommenderar att en miniminivå av motivets 
beskrivning bör bestå av: 

• En beskrivning i fritext av motivet i generella termer som en utgångspunkt för 
indexeringen (Bilddatabaser och digitalisering /…/. 2003, s. 148). 

• Vilken överordnad motivkategori (genre) som bilden tillhör, till exempel porträtt, landskap 
eller stilleben (ibid. s. 149). 

• Indexeringstermer för att beskriva: 

  •  både motivets bildelement och dess huvudmotiv. 

  •  både den konkreta betydelse motivet har (till exempel fältslag) och abstrakta  
        begrepp som symboliseras (till exempel hjältemod).  
  •  både generella begrepp (till exempel kung) och specifika (Gustav II Adolf)  
     (ibid. s. 149). 
 
Termerna bör, förutom då det gäller fritextbeskrivningen, hämtas antingen från en kontrollerad 
vokabulär eller, om det gäller specificerade personer, platser, organisationer eller byggnader, 
länkas från ett auktoritetsregister (ibid. s. 149). 
 
 
Eftersom förslaget arbetades fram med hjälp av respektive institutions detaljerade beskrivning av 
vilka aspekter som de önskade vara återvinningsbara (Bilddatabaser och digitalisering /…/. 
2003, s. 220 – 223) och inte med hjälp av några användarstudier, så är det intressant att jämföra 
med resultaten i vår studie. 
 
 
 
1.2 Disposition  
 
 
I denna uppsats vill vi undersöka huruvida de principer vi efterfrågar i avsnitt 1.1 Bakgrund är 
möjliga att urskilja och därför har vi i form av en forskningsöversikt sammanställt och analyserat 
ett antal användarstudier som är utförda inom bildåtervinningsområdet. På så sätt har vi strävat 
efter att komma fram till en konklusion om vad en större användargrupp vill och därmed kunna 
se vad resultaten i de studier vi analyserat borde innebära för utvecklandet av nya system och 
metoder.  
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Studierna är utförda i en mängd olika miljöer och med olika användargrupper för att få bredd i 
datamaterialet. Vi har begränsat uppsatsen till att inte omfatta alla delar av ett 
återvinningssystem utan koncentrerar oss till tre aspekter: ämnesbeskrivning, sökfunktioner och 
gränssnitt, eftersom detta är aspekter som vi funnit möjliga att undersöka. Alla de studier som vi 
tagit del av refereras var för sig i kapitel två, Användarstudierna, och analyseras sedan i det 
tredje kapitlet, Slutdiskussion. I det tredje kapitlet diskuterar och analyserar vi de tre aspekterna i 
var sitt underkapitel och presenterar därefter våra slutsatser i form av ett par listor med 
egenskaper som vi funnit vara lämpliga att inkorporera i systemen när bilder ska tillgängliggöras 
för en bred och ospecificerad användargrupp. 
 
Det som följer närmast i kapitel ett är dock en presentation av problemställningen med syfte och 
frågeställningar och hur vi satt avgränsningarna för vårt arbete. Därefter beskriver vi den metod 
vi arbetat efter och hur vi sökt litteratur. Sedan kommer ett avsnitt där vi kortfattat beskriver 
existerande metoder för bildindexering och bildåtervinning. Efter detta kommer en genomgång 
av två teorier för bildanalys, dels för att beskriva hur mångfacetterad en bild kan vara när det 
kommer till vad den föreställer och handlar om, dels för att introducera de begrepp som vi använt 
i uppsatsen för att kunna tala om bilders alla möjliga tolkningsnivåer och ämnen. 
 
I denna uppsats återfinns inget avsnitt som beskriver tidigare forskning. I en studie som vår är 
det av naturen svårt att finna material som kan ses som renodlad sådan. Detta beror på att vi 
genomför en metastudie, en studie av studier, och att det material vi studerar och som utgör vår 
empiri är vår tidigare forskning. Vidare är forskningsområdet så pass ungt att få studier liknande 
vår genomförts. Det är vanligt att i forskningsöversikter över området finna en uppräkning av ett 
antal användarstudiers resultat men några renodlade och användbara försök att syntetisera dessa 
resultat liknande vårt har vi inte funnit.  
 
 
 
1.3 Problemställning 
 
 
1.3.1 Val av ämne och problembeskrivning 
 
I ett tidigare fördjupningsarbete kring bildindexering som vi genomfört inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen på Bibliotekshögskolan i Borås, fann vi att det finns en 
stor brist på kunskap om och anpassning till slutanvändare när det kommer till skapandet av 
indexerings- och återvinningssystem för bilder, en åsikt vi finner stöd för i litteraturen (Chen & 
Rasmussen 1999; Eakins & Graham 1999; Angeles 1998; Rasmussen 1997; Armitage & Enser 
1997; Jörgensen 1996). Uttalad är denna brist i litteratur som beskriver problemet men som i 
många fall lämnar situationen sådan, utan förslag till lösning eller liknande. Outtalad är bristen i 
den litteratur som inte uppmärksammar problemet överhuvudtaget. Vi anser att detta 
förvånansvärt nog ofta är fallet i litteratur som beskriver nya metoder och system för automatisk 
bildåtervinning. Många är de artiklar vi läst som presenterar nya matematiska uträkningar för så 
kallad effektiv återvinning eller ger förslag på hur databaser bör läggas upp utan, som synes, en 
minsta tanke på vilka dessa databaser ska komma till nytta (exempelvis Shapiro & Stockman 
2001 och Rui et al. 1997). Många gånger verkar man mera intresserad av systemen utifrån 
systemens synvinkel, som om dessa i sig själva hade ett egenvärde. Vi anser dock att ett 
indexerings- och återvinningssystem har som främsta uppgift att skapa så stor tillgång som 
möjligt till den information de innefattar, för de användare som kan tänkas ha nytta och glädje av 
just denna information, en åsikt vi också finner stöd för i litteraturen (Ørnager 1996, s. 31; Choi 
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& Rasmussen 2001). Därför anser vi att denna synbara brist på uppmärksamhet gentemot 
användarna inom bildindexering och –återvinning bör ägnas betydligt större uppmärksamhet. För 
hur kan en databas bli effektiv om man i skapandet av den inte utgår ifrån dem den är tänkt att 
betjäna (Rasmussen 1997)?  
 
Eftersom denna uppsats skrivs inom inriktningen kunskapsorganisation så är vårt främsta 
intresse att lägga tonvikt på hur ett system för återvinning av bilder, med huvudsyftet att passa en 
bred användargrupp, bör byggas upp. Vi vill därför undersöka vad som framkommit i ett antal 
utförda användarstudier inom området bildåtervinning och - indexering, för att skapa en överblick 
över detta. Vi har valt att koncentrera uppsatsen kring ett par aspekter varav en är beskrivning av 
bilders innehåll. Det är det område som oftast beskrivs som problematiskt i litteraturen inom 
området. Ett exempel på svårigheter är att tolkningar av vad bilder föreställer kan medföra ett 
stort mått av subjektivitet. Osäkerhet kring på vilka nivå tolkningsnivåer ämnesbeskrivningen 
bör ske kan också ge problem, liksom hur uttömmande beskrivningen bör vara. Användarnas 
ämnessökningar är också ett av de områden som ofta undersökts i studierna. Andra aspekter som 
nämns i flera studier är gränssnitt och sökfunktioner och är därför möjliga för oss att undersöka i 
en översikt. Automatisk återvinning av bilder är en aspekt som vi strävat efter att utröna behovet 
av genom att se hur användarna vill söka, även om det inte förekommer särskilt många studier 
utförda i en sådan miljö. 
 
Med beskrivning av bilders innehåll avser vi både de rent visuella attribut hos en bild såsom färg 
och avbildade objekt, men även attribut som kan tillskrivas bilden genom betraktarens 
känslomässiga och intellektuella tolkningar och reaktioner. Begreppet attribut kan alltså omfatta 
både de visuella egenskaper hos bilden som kan förmedlas via ett informationssystem och 
egenskaper som betraktaren genom en kognitiv process tillskriver bilden vid mötet med den 
(Jörgensen 1999, kap. 1.5). Vissa av dessa kan endast automatisk bildåtervinning återvinna och 
andra kan bara representeras manuellt med hjälp av klassifikation eller ämnesordsindexering. 
Det finns en mängd tekniska och intellektuella möjligheter att ge tillgång till bilders innehåll på 
olika nivåer, men vilka passar användarna bäst, om den samling som ska tillgängliggöras inte 
riktar sig mot en mycket specifik användargrupp? 
 
I den här uppsatsen har vi valt att omväxlande använda oss av termen ämnesbeskrivning och 
uttrycket beskrivning av bilders innehåll (alternativt bildinnehåll). Skillnaden mellan de bägge är 
att ämnesbeskrivning används i sammanhang där de språkbaserade manuella klassifikations- 
eller indexeringsmetoderna behandlas. I de texter som är mer orienterade mot eller öppna för en 
automatisk återvinning av bilder så talar man mer om bildernas innehåll och avser då allt från 
enkla till avancerade tolkningsnivåer. Med de automatiska indexeringsmetoderna kan bilderna 
återvinnas med hjälp av egenskaper som inte normalt beskrivs med hjälp av de manuella 
metoderna såsom färger, former, strukturer, ljusförhållanden med mera och kan sägas befinna sig 
på en lägre tolkningsnivå än de nivåer som nämns angående ämnesanalys i 
bildindexeringssammanhang. Huruvida färg, form och linjer bör ingå i begreppet ämne, är inget 
vi går djupare in på, även om dessa egenskaper och element tillsammans bidrar till att bygga upp 
bildens ämne. När vi använder det bredare uttrycket beskrivning av bilders innehåll så avser vi, 
som vi skrev i stycket ovan, allt från dessa låga tolkningsnivåer till avancerade ämnestolkningar. 
Att vi i ofta valt detta lite mer allmänna uttryck beror på att många av studierna tar upp de här 
lägre nivåerna och vi valt att fokusera även på dessa beskrivningsnivåer. Vi har strävat efter att 
genomgående skriva ”beskrivning av bilders innehåll”, förutom på de ställen där det 
uppenbarligen endast handlar om ämne på högre nivåer. 
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Förutom indexeringsmetoder för bilder kommer vi också att behandla utformningen av 
bildåtervinningssystemens gränssnitt och sökfunktioner. Vi vill veta vilka sökfunktioner och 
vilka delar av ett gränssnitt som för användarna är intressanta, underlättande, stödjande, 
lättförstådda och effektiva. Dessutom har vi varit nyfikna på att ta reda på om det finns något 
behov av automatisk bildåtervinning. I de uppsatser som skrivs om bildindexering här på 
BHS/biblioteks och informationsvetenskapliga institutionen i Borås så brukar oftast inte de 
automatiska metoderna ägnas någon större uppmärksamhet varför vi gärna vill göra det i den här 
studien. Vi anser också att det är viktigt att ett system är lätt och effektivt att använda. 
 
 
 
1.3.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att om möjligt försöka urskilja några former av grundläggande principer som skulle 
kunna följas om man vill tillgängliggöra en samling bilder för en bred och varierad 
användargrupp. 
 
För att uppfylla syftet med vår uppsats tar vi hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Finns det några överensstämmande resultat studierna emellan? 
 

• Vad framkommer i användarstudierna som bör uppmärksammas vid beskrivning av bilders  
  innehåll och vid skapandet av gränssnitt och sökfunktioner i bildåtervinningssystem,  
  avsedda för en bred och varierad användargrupp? 

 
 
 
1.3.3 Avgränsningar 
 
Som vi nämnde tidigare kommer denna uppsats delvis att koncentreras på beskrivningen av 
bilders innehåll med utgångspunkt utifrån användarnas behov. Vi kommer också att lägga vikt 
vid gränssnitt och systemfunktioner. Vad som inte har problematiserats i någon högre 
utsträckning i det material vi gått igenom är katalogiseringsregler vilket därför inte kommer att 
behandlas i den här uppsatsen. Den formella beskrivningen av bilddokumenten tycks nämligen 
inte vara något område som anses problematiskt. Vi har inte undersökt några studier som 
behandlar denna beskrivning på något djupare plan. 
 
Vi kommer inte att göra några anspråk på att slutligen kunna tala om hur det ideala systemet ska 
se ut. Vår förhoppning är dock att utifrån vår sammanställning kunna peka på egenskaper hos 
systemen som användarstudierna påvisar som lämpliga att ta i beaktan. Vi vill inte slå ett slag för 
universella system för alla sorters bildsamlingar, utan vill framhålla sådant som i 
digitaliseringens tidevarv förhoppningsvis skulle göra det enkelt för en större publik att ta del av 
samlingar, som tidigare hade en snävare användargrupp. Vi kommer inte att göra några 
jämförelser med existerande kontrollerade vokabulär för bildindexering eller 
gränssnittsutformning och sökfunktioner i bilddatabaser. Detta på grund av att vi inte har plats i 
uppsatsen för sådana jämförelser. 
 
Det finns ingen möjlighet för oss att kunna vara heltäckande i fråga om vilka användarstudier 
som ska genomlysas, även om det är vad vi helst hade önskat. Att hitta alla studier har inte varit 
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genomförbart och därför har vi istället fått göra ett urval av de vi studier vi funnit. Hur urvalet 
gick till beskrivs i avsnitt 1.4.2 Urvalskriterier. 
 
 
 
1.4 Metod 
 
 
Syftet med forskningsöversikter är enligt Backman att ”sammanfatta och integrera empirisk 
forskning”, vanligtvis utifrån målsättningar såsom att generalisera, söka kausala samband, hitta 
praktiska tillämpningar eller utveckla teorier (1998, s. 66). Avsikten med vår uppsats1 är dels att 
undersöka om det finns resultat som går att generalisera och sägas gälla för en mycket stor grupp 
människor som befinner sig i olika miljöer, med olika grupptillhörighet, med skilda syften för 
bildsökningen. Dessutom är vår avsikt att vår studies resultat ska kunna vara utgångspunkt för 
praktiska tillämpningar. Vi vill se vad de sammanställda resultaten i de studier vi funnit borde 
innebära för utvecklandet av nya system och metoder. Hur borde systemen se ut? 
 
Vad vi vill utföra i detta arbete är en sammanställning över ett antal användarstudier utförda 
inom området bildåtervinning, som beskrivning av bildinnehåll, sökfunktioner eller gränssnitt. 
Viktigt för oss är huruvida det går att se likheter och gemensamma drag hos användarna och 
deras behov i undersökningar av samlingar med olika innehåll, system och användargrupper. En 
undersökning som styrker oss i att det kan vara fruktbart att jämföra så olika bildsamlingar och 
användargrupper som möjligt, för att påvisa skillnader och likheter är Armitage och Ensers 
undersökning från 1997. Vi vill göra en sammanställning av studierna där huvudvikten läggs på 
likheter (om sådana finns) men även föra en diskussion om sådant som inte går att generalisera 
och varför det är så. Det faktum att vi valt så olika studier som möjligt har naturligtvis försvårat 
analysen. Vi har försökt att så tydligt som möjligt beskriva vilka svårigheter det har vållat när det 
gäller beskrivning av bilders innehåll i avsnitt 3.1 i slutdiskussionen. Vi har också varit måna om 
att redogöra vilka överväganden vi gjort i jämförandet av studierna. I de undersökta studierna 
presenteras resultaten vanligtvis i procentsatser eller med andra kvantitativa data. Eftersom dessa 
typer av data inte går att jämföra på något exakt vis, har vår tolkning skett med mer kvalitativa 
överväganden.  
 
För att genomföra detta har vi valt att samla in så många användarstudier med anknytning till 
bildindexering och bildåtervinning som möjligt och gjort ett urval bland dessa. Dessa studier har 
vi refererat en och en. De resultat som varit relevanta för våra frågeställningar har sedan 
sammanställts för att kunna jämföras och analyseras. Utifrån denna analys har vi dragit slutsatser 
ifråga om vad en större användargrupp önskar av systemen och fört ner dessa slutsatser i ett antal 
listor som redovisar de egenskaper som vi kunnat utläsa, är lämpliga att inkorporera i system för 
indexering och återvinning av alla typer av bilder, som ska tillgängliggöras för en bred och 
ospecificerad användargrupp. 
 
Backman menar en forskningsöversikt kan utföras i form av två olika strategier. Antingen 
kombineras kunskaperna med avsikten att summera, beskriva och integrera forskningen, vilket är 
en kombinatorisk översikt. Den andra strategin är den komparativa strategin som ”går utöver det 
rena summerandet”. Syftet är här att utreda olikheter och ibland likheter i exempelvis resultaten 
(1998, s. 69f). Vår uppsats har drag av bägge dessa strategier. Vi önskar beskriva, summera, 

                                                 
1 Backman menar att problemformuleringen i regel sker utifrån fyra olika avsikter: generalisering, kausalitet, 
teoretisering eller tillämpning. (1998, s. 70). 
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integrera och dessutom försöka utreda vad skillnader i resultaten i studierna, även om själva 
huvudsyftet med vår översikt inte är att utreda skillnader. 
 
Anledningen till att vi valt att utföra en forskningsöversikt är enkel. Vi vill skapa en överblick 
över det som sagts om användare av bilddatabaser och är egentligen inte intresserade av att 
endast studera någon begränsad grupp av bildanvändare, något som skulle bli följden om vi 
utförde en empirisk undersökning själva. Vi är snarare ute efter att skapa en bild av hur ett 
generellt användarbehov skulle kunna se ut. Från början hade vi tankar på att gör en empirisk 
användarstudie med denna avsikt, men eftersom denna uppsats är skriven inom inriktningen 
Kunskapsorganisation på vår utbildning så hade det inte varit lämpligt. Vi valde därför att 
sammanställa vad som tidigare framkommit i studier utförda av etablerade namn, för att jämföra 
dessa studier med varandra. 
 
Backman klassificerar olika typer av forskningsöversikter, där de kan variera i fråga om syfte, 
inriktning, omfattning och perspektiv( Backman 1998, s. 74f). Utifrån denna klassificering 
definierar vi vår forskningsöversikt med ett syfte som strävar efter ge underlag för praktiska 
beslutssituationer genom att generalisera resultaten där det är möjligt. Inriktningen är en 
fokusering på i första hand resultat och tillämpningar, men även på studiernas metoder. Vår 
översikts omfattning kan sägas var selektiv utifrån de begränsningar som uppkommer ur 
problemställning och kvalitets- och tillgänglighetsaspekter. Angående det perspektiv (enligt 
Backman en eventuell värdering eller ståndpunkt som forskaren utgår ifrån) som vi själva valt, så 
kan det sägas vara neutralt. Vid starten för denna uppsats var vi inte så pass insatta i ämnet att vi 
kunnat ha en ståndpunkt om vårt ämne att utgå ifrån, förutom att kunskapen om användarna 
inom bildåtervinningsområdet inte tycktes tas tillvara, men vår sätt att närma oss problemet har 
naturligtvis skett utifrån vår tillhörighet i en viss kunskapsdisiplin.  
 
 
 
1.4.1 Källor och sökmetoder 
 
Det går att urskilja ett fält av ofta citerade och använda namn och arbeten som på ett eller annat 
sätt anknyter till olika typer av användare av bilddatabaser. De flesta finns representerade 
flertalet gånger i Science Citation Index där de både citerar och blir citerade av andra författare. 
Många har vi läst till vår egen studie men en del är för oss otillgängliga. De allra flesta titlar vi 
använt oss av är artiklar ur tidskrifter. Vi har också använt oss av flera monografier men då 
främst i syfte att läsa in oss på området eller skaffa stöd för ett eller annat påstående vi gjort och 
som inte kunnat anses vara självklart. 
 
De artiklar vi läst har vi företrädesvis funnit publicerade i Journal of the American Society of 
Information Science and Technology (Jasist), Journal of the American Society of Information 
Science (Jasis), Journal of Information Science, Information processing and Management, 
Journal of documentation och Library Journal men även genom att söka i databaser såsom LISA, 
Science Direct och på webben. Dessa källor har vi i övervägande fall haft tillgång till hemifrån, 
antingen direkt eller via Högskolebibliotek i Borås hemsida eller Göteborgs Universitets Gunda. 
I vissa fall har dessa databaser dock inte elektroniskt publicerat sådant material, som varit lite 
äldre varför vi också skaffat några artiklar genom att direkt hämta dem ur tidskriftsamlingarna 
vid Högskolan i Borås bibliotek eller skaffat fram dem genom fjärrlån. På så sätt har vi ändå 
skaffat fram de flesta artiklarna av dem vi funnit bibliografisk information om vid våra 
sökningar. 
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Söksträngar har både bestått av enskilda ord och kombinationer av ord. Beroende på var vi sökt 
(webben, kataloger eller databaser) har orden naturligtvis kombinerats med hjälp av operatorer 
av skilda slag. De viktigaste söktermerna har för oss varit: bild, användare och studie, antingen 
enskilt eller kombinerade med varandra som fraser, både på svenska och engelska och i 
singularis och pluralis. Redan dessa enkla former av söksträngar gav oss mängder av material 
och eftersom vi anser att hög recall ofta är att föredra framför hög precision (där risken att 
relevanta dokument väljs bort är stor) tog vi oss tiden att leta igenom de ibland mycket långa 
söklistor vi fick fram. I vissa databaser stod det snart klart under vilken form av term eller fras 
man kunde söka litteratur om vårt ämnesområde. När detta inträffade blev nästa naturliga steg att 
leta i index eller tesaurus och på så sätt ändå göra sökningen lite smalare och mer lätthanterlig. 
 
I många fall har vi funnit att bild (image), användare (user), och studie (study) haft en mängd 
olika synonymer. Bild kan till exempel kallas image, picture, visual resource, et cetera. Men när 
vi så att säga följt dessa ”synonymspår” har de i de flesta fall visat sig vara avstickare från vårt 
”huvudspår” vilket lett till att vi hamnat för långt ifrån eller helt enkelt utanför vårt ämne. 
 
Som tidigare nämnts under denna rubrik har vi funnit att en skara forskare tycks vara mer aktiva 
än andra på området bildindexering och bildåtervinning. Vi har gått igenom alla artiklars 
litteraturlistor och gjort ytterligare sökningar på författare eller titlar som vi ansett vara av 
potentiellt intresse. Ofta citeras och nämns samma verk av många författare och i de fallen har 
det varit extra viktigt att få tag på just denna eller dessa titel/titlar. I många fall är det lätt att hitta 
enskilda författares hemsidor på vilka de ofta publicerat information om sina publikationer. 
Genom att leta igenom dessa publikationslistor från var och en av författarna har vi utökat vår 
litteraturlista ytterligare, både med användarstudier vi valt att undersöka och med litteratur som 
vi använt till att skaffa oss kunskap av mer generell natur. 
 
 
 
1.4.2 Urvalskriterier 
 
Det som i första hand varit avgörande i vårt urval är huruvida studierna verkligen presenterat 
någon form av resultat som vi ansett oss kunna använda för att uppfylla vårt syfte och besvara 
våra frågeställningar. I alla kan man utläsa något om användares behov vad gäller systemens 
utformning och de behandlar alla sökning efter själva bilderna och inte sökning efter textuell 
information även om sådan sökning kan nämnas vid sidan av och i samband med själva 
bildsökningen. 
 
Eftersom vi vill undersöka huruvida de användarstudier vi valt ut kan säga något om en större 
heterogen användarskaras behov vad gäller bildåtervinning ämnade vi till en början dessutom 
göra urvalet utifrån hur olika de användare som studeras var. Vi resonerade så att desto större 
olikhet mellan studierna desto större chans hade vi att täcka in så många och varierande resultat 
som möjligt och på så sätt få ett så brett urval det gick. Vårt urval var således tänkt att bli ett 
subjektivt urval, en urvalsprincip som vi finner stöd för hos Denscombe (2000, s. 23). Det visade 
sig dock att både användarna och samlingarna är relativt olika i alla studierna varför ingen 
ytterligare studie valts bort utifrån detta kriterium. 
 
Vår ambition var från början att undersöka ”alla” användarstudier som publicerats, vilket 
naturligtvis är en omöjlighet. Vissa har vi försökt hitta men inte kunnat få tag på. Under vår 
litteraturinsamling insåg vi snart att det fanns studier vi inte kunde få tillgång till. Utöver de 
studier vi samlat in och bland vilka vi gjort vårt urval finns därför ytterligare studier som mycket 
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väl kunnat vara relevanta för vår uppsats. Vid de tillfällen då så är fallet kan vi bara beklaga att 
vi inte haft tillgång till allt material. Men att försöka vara heltäckande i vår situation vore 
meningslöst. Förmodligen finns ett otal användarstudier runt om i världen som skulle kunna vara 
relevanta för oss men som kanske är mindre, inofficiella, lokala och opublicerade. 
 
Utöver otillgänglighet och vårt eget urval har våra språkkunskaper satt gränser för vilken 
litteratur vi samlat in och således också valt ut. Den övervägande delen inriktar sig emot den 
västerländska kulturen, västerländska användare och västerländsk bildsyn, först och främst från 
de engelskspråkiga länderna. De undersökningar, som gjorts, har övervägande varit amerikanska, 
vilket är något vi beklagar men inte kunnat göra något åt. Detta är i sin tur innebär naturligtvis att 
den större heterogena användargrupp vi vill uttala oss om tvunget blir västerländsk. Bildsyn och 
bildanvändare i andra kulturer blir därför tyvärr lämnade utanför studien. 
 
Vad gäller beskrivning av bilders innehåll och ämne har vi funnit gott om information och 
således fått den bredd i fråga om datainsamling vi önskat. I fallen gränssnitt och sökfunktioner 
har det dock visat sig lite tunnare och därför har analysen av dessa två aspekter av ett 
bildåtervinningssystem i huvudsak blivit summerande när analysen av bildbeskrivning är både 
summerande och komparerande. 
  
Ytterligare en nackdel i denna studie är att antalet studier som analyseras i denna uppsats är så 
få. Detta gör att tillförlitligheten i vårt resultat är mindre än om vi haft ett större antal. Vissa 
områden är också mer undersökta än andra, vilket gör att en del studier kan jämföras med 
varandra medan de som är mer udda får stå mer för sig själva. En annan nackdel är att inte alla 
studier är gjorda i digital miljö. 
 
Våra urvalskriterier kan sammanfattas i tre punkter. 
 

• Studierna ska behandla återvinning utifrån bilders innehåll och/eller säga något om 
systemens utformning (gränsnitt och sökfunktioner) utifrån användarens behov. 

• Studierna ska vara så olika som möjligt för att få bredd i datamaterialet. 
• Studierna ska verkligen vara användarstudier (flera studier vi funnit som utger sig för att 

vara användarstudier visade sig vara andra former av studier eller ren och skär reklam för 
ett eller annat nyframtaget system). 

 
Av de cirka 30 användarundersökningar vi funnit referenser till, har vi efter våra ansträngningar 
slutligen fått tag på drygt 20. Utifrån dessa har vi gjort urvalet enligt ovan, vilket resulterade i 13 
studier. Dem kommer vi att gå igenom i kapitel 2 i nedan angivna ordning. 
 
Vi har valt att inte gruppera studierna tematiskt eftersom de flesta av dem inte behand lar enbart 
en aspekt hos systemen. Istället har vi valt att indela delar av slutdiskussionen tematiskt. Den 
ordning som vi valt att presentera studierna i är ändå tänkt att följa en viss röd tråd, från 
bildattribut och användarnas förhållningssätt till bilder, till sökfrågor, indexeringsspråk och 
vidare till CBIR och gränssnitt. 
 

Jörgensen, Corinne (1995). Image Attributes: An Investigation. 
Jörgensen, Corinne (1996). Indexing Images: Testing an Image Description Template. 
Fidel, Raya (1997). The Image Retrieval Task: Implications for the Design and Evaluation. 
Ørnager, Susanne (1996). View a Picture: Theoretical Image Analysis and Empirical User 

Studies on Indexing and Retrieval. 
Keister, H. Lucinda (1994). User Types and Queries: Impact on Image Access Systems. 
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Enser, P., & McGregor, C. (1993). Analysis of Visual Information Retrieval Queries. 
Armitage, Linda H. & Enser, P. B. (1997). Analysis of User Needs in Image Archives. 
Collins, K. (1998). Providing Subject Access to Images: A Study of User Queries. 
Choi, Youngok, Rasmussen, Edie M. (2001). User's Relevance Criteria in Image Retrieval in 

American History. 
Abbas, June M., O'Connor, Brian C., O'Connor Mary K. (1999). User Reactions as Access 

Mechanism: An Exploration Based on Captions for Images. 
Chen, H. (2001). An Analysis of Image Retrieval Tasks in the Field of Art History. 
Hastings, S. K. (1995). An Exploratory Study of Intellectual Access to Digitized Art Images. 
Coniss, Lynne R., Ashford Julie A., Graham Margaret E. (2000). Information Seeking 

Behaviour in Image Retrieval: VISOR I Final Report. 
 
 
 
1.5 Existerande metoder 
 
 
Inom forskningen kring området bildåtervinning finns det två parallella grenar. Dessa två grenar 
baserar sig på två olika synsätt på bilder och är i grunden olika. Det ena utgår ifrån en textuell 
begreppsbaserad indexering och återvinning av bilder och det andra ifrån särdrag som härleds 
direkt ifrån den digitala bilden själv. Detta kapitel är till för att ge läsaren en kortfattad, och i 
vissa fall nödvändigt grovhuggen men i alla fall upplysande, genomgång av dessa två grenar. 
Tanken är att det ska bli enklare att förstå de svårigheter vi försöker finna en lösning på i och 
med denna uppsats. Svårigheterna preciseras i avsnittet 1.3 Problemställning. 
 
 
 
1.5.1 Kontrollerade vokabulär 
 
De ickeautomatiska metoderna att ge ämnestillgång till bilder kallas i litteraturen ibland för 
textuella, semantiska eller traditionella indexerings- och klassificeringsmetoder. Dessa har 
många styrkor, termer har en stor uttrycksförmåga och kan användas till att beskriva nästan alla 
aspekter av bildinnehåll (Graham 2001, s. 24), men de stora problemen som brukar framhållas är 
att manuell indexering är ekonomiskt kostsamt och lider av brist på konsistens olika indexerare 
emellan på grund av subjektiviteten, men också på de många tolkningsmöjligheter en bild kan 
ha. 
 
Som nämnts tidigare har det varit och är vanligt med egenutvecklade ämnesbeskrivningssystem i 
bildsamlingar men det finns ett par väl spridda system specifikt utvecklade för bilder. Iconclass 
är ett klassifikationssystem skapat för att beskriva bildinnehåll på ikonografisk nivå (om olika 
tolkningsnivåer, se avsnitt 1.6). Systemet utvecklades vid Art History at the University of 
Leyden för att fungera som ett redskap i konsthistorisk forskning. Det består av färdiga 
definitioner av bland annat personer, händelser och abstrakta idéer som kan vara en bilds ämne. 
De 10 huvudkategorierna är: 0. abstrakt, ickeföreställande konst, 1. religion och magi, 2. natur, 
3. människan, det mänskliga, 4. samhälle, civilisation, kultur, 5. abstrakta idéer och begrepp, 6. 
historia, 7. bibeln, 8. litteratur, 9. klassisk mytologi och antik historia. Kategorin för abstrakta 
motiv lades till systemet 1996 utifrån ett uttryckt behov från användarna (The Royal Academy of 
Arts and Sciences 2004). Chen och Rasmussen beskriver Iconclass som ett relativt tidigt system 
(det påbörjades på 1940-talet) och är fokuserat på teman inom den västerländska konsten (1999, 
s. 6). Det publicerades 1973 – 1985 (Cawkell 1994, s. 123) och tycks inte särskilt användbart för 
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andra kontexter än den konstvetenskapliga. Att det är utvecklat för beskrivning av bildernas 
ikonografiska mening innebär att det inte ger möjlighet att beskriva vad bilderna föreställer på en 
allmän nivå. 
 
Cawkell menar att det problem som forskningen kring bildindexering kretsat kring sedan 1980 är 
problemet med att bestämma vilka av alla möjliga aspekter av och infallsvinklar på en bild som 
ska väljas ut. Den nya möjligheten att utnyttja datoriseringsteknik i organiseringen av 
bildsamlingar gjorde att det runt 1979/1980 sattes igång flera projekt vars mål var att utveckla 
standarder för beskrivning av bilders innehåll (Cawkell 1994, s. 4), bland annat the Art and 
Architecture thesaurus (AAT). Den innehåller cirka 125 000 termer och är en del av the Getty 
Vocabulary Program, som förutom AAT tillhandahåller the Union list of Artist Names (ULAN) 
och the Getty Thesaurus of Geographical Names (TGN). AAT är utvecklad för beskrivning av 
konst, arkitektur, konsthantverk, arkivmaterial, och kulturhistoriska föremål. Systemet är 
kunskapsbaserat och begreppens semantiska förhållande (Broader Term BT, Narrower Term NT 
och Related Term RT) utgår från den konstvetenskapliga terminologin (The Getty Research 
Institute 2004). Det började utvecklas 1979 och publicerades 1990. AAT är sammanställd av 
konsthistoriker, arkitekter och informationsvetare/specialister och utformad med Medical Subject 
Headings (MESH) som förebild (Cawkell 1994, s. 122). AAT är hierarkiskt uppdelat i sju 
kategorier, facetter, som delas in i 33 underfacetter. Hierarkin bygger inte på ämnesindelning, så 
termer för att beskriva till exempel en renässansmålning finner man på många olika ställen i 
systemet. De sju facetterna är: associerade begrepp (abstrakta idéer), fysiska attribut (storlek, 
form, färg), stilar och perioder (stilistiska, kronologiska, etno-kulturella), agenter (relaterade 
personer eller organisationer), aktiviteter (processer, tekniker och relaterade händelser), material 
(råmaterial som används), objekt (en byggnadsmiljö eller sido/bakgrundselement så som kläder 
och redskap) (The Getty Research Institute 2004). 
 
En annan tesaurus som är väl använd är Library of Congress Thesaurus for Graphic Materials 
(LCTGM) utvecklad ur Library of Congress Subject Headings (Graham 2001, s. 23) och avser 
att täcka alla de ämnen som kan förekomma i grafiskt material såsom fotografier, grafiska tryck, 
serier, affischer et cetera. Den består av två delar: TGM I för ämnestermer och TGM II med 
termer för genre/stil och fysisk karaktäristik (Rasmussen 1997, s. 180). Precis som AAT är den 
utvecklad relativt nyligen men TGM I saknar den välutvecklade hierarkiska struktur som AAT 
har (Chen & Rasmussen 1999, s. 6). Dock har TGM I termer för människor, händelser och 
aktiviteter vilket AAT saknar, eftersom den ju är avsedd för specialiserade samlingar. TGM I är 
däremot utvecklad för att kunna beskriva en stor mängd ämnen i generella bildsamlingar med 
bred användargrupp (Rasmussen 1979, s. 180). 
 
Outline of Cultural Materials är ett klassifikationssystem som finns översatt och anpassat till 
svenska förhållanden under namnet Outline, ämnesklassifikation för svenska museer. Det 
översattes till svenska första gången 1973 från den amerikanska förlagan (Fälth-Ling 2001, s. 33) 
och är avsett att kunna användas för allt det material som de kulturhistoriska museerna har i sina 
samlingar, allt från bilder och föremål till klippböcker och ljudband (Gram & Kjellman 2000, s. 
28). Outline är ett enumerativt klassifikationssystem bestående av 80 huvudklasser. Den 
hierarkiska uppbyggnaden består i de flesta fall av två nivåer, ibland av tre. Det gör att en av 
systemets nackdelar är att det inte är så lätt att överblicka för användaren och att det är svårt att 
vid klassificeringen finna rätt huvudgrupp menar Fälth-Ling (2001, s. 50). 
 
Ett problem med de existerande systemen är att de utvecklats för vissa specifika 
användningsområden (Jörgensen et al. 2001, s. 938). De flesta av de kontrollerade vokabulären 
som finns har utvecklats inom den konstvetenskapliga sfären och även om Library of Congress 
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Thesaurus for Graphic Material skapades för att möta generella samlingars behov så är det bäst 
avpassat för historiska fotosamlingar (Jörgensen et al. 2001, s. 946). För en samling som 
innehåller konstvetenskapligt material men har en bredare allmänhet som användargrupp är de 
klassifikationssystem som utvecklats för konstbilder såsom Iconclass och även AAT, om än i 
inte lika hög grad, alltför avancerat eftersom det krävs stora ämneskunskaper både av 
användaren och av den som klassificerar. 
 
Att klassificera med hjälp av system utvecklade för textdokument såsom Dewey Decimal 
Classification förekommer (Graham 1999) men har aldrig fått något större genomslag. Richard 
Wright menar att nackdelen med de universella klassifikationssystemen är att de är 
disciplinorienterade, vilket inte passar bilder. Bildernas ämne passar då ofta in under en mängd 
olika klasser. Han menar att dessa system är att föredra enbart om det handlar om en liten 
bildsamling som ingår i en större samling med material bestående av andra medier där ett 
konventionellt klassifikationssystem redan används (Wright 1981, s. 134f). 
 
 
 
1.5.2 CBIR 
 
Automatisk indexering och återvinning av bilder kallas på engelska ofta content based image 
retrieval. Namnet förkortas CBIR och det är denna förkortning vi använder oss av i vår uppsats. 
Till skillnad från dess textuella motsvarighet är CBIR ett område som relativt nyligen (i början 
av 1990-talet) uppmärksammats som betydande (Rui et al. 1997; Chen & Rasmussen 1999, s. 
291; Eakins 1996, s. 124). CBIR utgår ifrån bildens fysiska aspekter i sina försök att finna 
indexerbara element. Metoden försöker finna drag hos bilder som automatiskt och helt objektivt 
kan utvinnas med hjälp av datorteknik utan inblandning av subjektiva människors 
tillkortakommanden i frågan om att komma överens om val av bildens ämnesinnehåll. Aspekter 
som till exempel färg, form, struktur och rumsliga förhållanden utvinns ur bilderna som får ett 
unikt värde och det är dessa värden som placeras i index (Eakins & Graham 1999, kap. 2.5 & 
5.1; Enser 2000, s. 202). 
 
En sökfråga ställd till ett CBIR-system utgörs därför inte av ord. Istället används gränssnitt som 
tillåter användaren att med hjälp av olika verktyg skapa exempel på den bild hon önskar finna. 
Med hjälp av till exempel ellips- och rutritande verktyg eller genom att tala om för systemet 
vilka färger som önskas ingå i bilden och i vilka mängder dessa ska förekomma skapas ett 
exempel på en bild, en söksträng, vars värden jämförs med de värden som systemet utvunnit ur 
bilderna det indexerat. De bilder som har störst likhet med söksträngen i värdet återvinns 
(Shapiro & Stockman 2001, s. 51). 
 
Inom CBIR-forskningen teoretiserar man, precis som inom dess textuella motsvarighet, om 
indexeringsnivåer. Dessa är även här tre till antalet och utgörs av en primitiv nivå (den första), en 
logisk (den andra) och en abstrakt. 
 
Inom den primitiva nivån faller de flesta av de idag mest utvecklade CBIR-teknikerna. 
Indexering och återvinning av bilder utifrån färg, form och rumsliga förhållanden är alla tekniker 
som utnyttjas på den första nivån. Användningsområdet för den primitiva nivån är mycket 
begränsat men ändå arbetar i stort sett alla nutida CBIR-system på detta sätt (Eakins & Graham 
1999, kap. 5.1). 
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På den logiska nivån indexeras och återvinns bilder utifrån föremål i bilden. Återvinning på 
denna nivå är inte helt objektiv. Den användare som önskar söka efter bilder i ett CBIR-system 
på denna nivå måste besitta någon form av tidigare kunskap om det hon söker. Till exempel 
måste hon veta att Eiffeltornet har en viss form för att kunna konstruera en söksträng att tillföra 
systemet (Eakins & Graham 1999, kap. 2.3). 
 
Den tredje, abstrakta nivån inbegriper ett ytterligare ökat krav på resonemang (från användarens 
sida) kring det eftersökta, vad bildens ska föreställa, vad det avbildade ska betyda eller vad för 
känslor det framkallar. Denna nivå förekommer praktiskt taget inte som fungerande teknik inom 
CBIR (Eakins & Graham 1999, kap. 5.3.2). 
 
En av CBIR:s fördelar gentemot dess textuella motsvarighet är att användaren slipper översätta 
sina ofta svårpreciserade behov vad gäller den eller de bilder som eftersöks till ord, en process 
som ofta åstadkommer brister mellan det som önskades och det som verkligen eftersöks. 
Subjektiviteten, som är ett så svåröverkomligt problem inom textuell bildindexering, har helt 
övervunnits av CBIR. Andra av CBIR:s fördelar är att teknikerna är automatiska, snabba och 
billiga (Eakins & Graham 1999, kap. 6.2). 
 
Dock är CBIR som sagt ett relativt nytt forskningsområde och ännu idag är användningsområdet 
för tekniken högst begränsat. Kritik som området fått emottaga är att tester som utförs med nya 
tekniker inte har tillräcklig anknytning till användarna och den praktiska verkligheten (Enser 
2000, s. 204). CBIR gör som tidigare nämnts återvinning möjlig inom specialiserade områden, 
områden som till exempel brottsbekämpning (jämförelse av fingeravtryck eller ansikten) och 
reklam och design (jämförelse av varumärken eller stilar) men har svårt att anknyta till de behov 
som till exempel journalister har ifråga om bilddatabaser och erbjuder inte heller mycket för den 
som önskar söka bilder i personligt, rekreerande syfte (Shapiro & Stockman 2001; Eakins & 
Graham 1999, kap. 3.1). Dessutom misslyckas CBIR att förse användarna med möjligheten att 
söka efter bilder på högre nivåer. Hur skulle exempelvis CBIR kunna möjliggöra en sökning 
efter bilder som avbildar begrepp som kärlek, ångest eller mystik (Ørnager 1996, s. 31)? 
 
 
 
1.6 Teoretisk bakgrund 
 
 
1.6.1 Erwin Panofsky 
 
När det gäller att ämnesanalysera en bilds innehåll så har vi, i den litteratur som behandlar 
bildindexering, funnit få paralleller till ämnesanalys av textdokument inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Den modell för analys av en bilds ämne som oftast är använd eller är 
närvarande i form av besläktade analyser är Erwin Panofskys ikonografiska metod som kommer 
från den konsthistoriska disciplinen. 1939 publicerades första gången Studies in Iconology där 
han beskriver tolkningen av en bild i tre olika nivåer. 
 
1. På den preikonografiska nivån så beskrivs bildens primära och naturliga betydelse. På den här 
lägsta nivån sker tolkningarna utan att några mer avancerade förkunskaper än praktisk och 
vardaglig erfarenhet behövs. Det är den omedelbara, spontana och primära betydelsen som 
bilden får för betraktaren. Tolkningarna på denna nivå delas upp i två typer. 
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• Faktiska betydelser. I de linjer, former, färger och rörelser som betraktaren varseblir, 
identifierar han eller hon utifrån sin vardagliga kunskap, avbildade objekt, människor och 
händelser på ett generellt plan. 

• Expressiva betydelser. Betraktaren upplever vilken stämning som förmedlas, avbildade 
människors ansiktsuttryck med mera. 

(Panofsky 1962, s. 4f; Nordström 1984, s. 65) 
 
2. På ikonografisk nivå tolkas den sekundära eller konventionella betydelsen och förutsätter en 
större förkunskap än på den vardagliga, en kunskap som inhämtas från litterära källor, men även 
bygger på kulturell kännedom. Tolkningen av bildens mening är snarare intellektuell än 
känslomässig och betraktaren kan identifiera specifika teman, historier och utläsa symbolik och 
allegorier, som förekommer i motivet. Framför ett tema som ”Adam och Eva i paradiset” kan 
betraktaren på den här tolkningsnivån känna igen de avbildade figurerna och berättelsen som 
åsyftas (Panofsky 1962, s. 5; Nordström 1984, s. 65). 
 
3. Den ikonologiska nivån (den inre betydelsen) bygger vidare på de bägge tidigare nivåernas 
tolkningar. Nu görs jämförande analyser i ett större sammanhang för att uttolka det unika hos 
konstnären och/eller bilden. Breda kulturella, historiska, politiska, filosofiska jämförelser görs 
till exempel genom att jämföra samma motiv men tillkommet i en annan tidsanda (Nordström 
1984, s. 65f). 
 
Medan den preikonografiska innebär beskrivning och den ikonografiska analys, så innebär den 
tredje ikonologiska nivån, en både bred och djup tolkning av bildens innersta betydelse. Den 
ikonologiska tolkningen bygger på en syntes av de bägge lägre nivåerna men även på kunskaper 
om det konstnärliga, sociala och kulturella sammanhang som verket tillkommit i (Shatford 1986, 
s. 45). 
 
 
 
1.6.2 Sara Shatford Layne 2 
 
Shatford Layne är en av dem som utvecklat teorier kring hur bilders alla tänkbara ämnen kan 
struktureras för att underlätta ana lysen och beskrivningen av bildernas innehåll. Hon är en utav 
de författare som är flitigast citerad inom området. I en artikel från 1986 utarbetar Shatford en 
teoretisk bas för hur bilders olika typer av ämne kan identifieras och klassificeras. Hon påpekar 
att de principer man väljer för att ge ämnestillgång måste relateras till vilken typ av samling det 
är, vad syfte med användningen av bilderna är och vilka resurser som finns. Hon menar att en 
ökad teoretisk förståelse underlättar valet eller utformningen av olika system (Shatford 1986, s. 
39f). 
 
Att analysera en bilds mening motsvarar hos Shatford den ”subject analysis” som föregår 
översättandet till klassifikations- eller indexeringsspråk när det gäller textdokument (1986, s. 
42). I artikeln utvecklar hon en klassificering av de olika typer av mening en bild kan ha. Det gör 
hon genom att bearbeta Erwin Panofskys teori om mening som tolkningsbar i flera nivåer och att 
analysera skillnaden mellan bild och ord och genom att föra in facetter hämtade från 
Ranganathans klassifikationsteori i omarbetad form (Shatford 1986, s. 43-46, 48). 
 

                                                 
2 Sara Shatford heter hon 1986 men Sara Shatford Layne 1994. 
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Shatford menar att Panofskys teori kan användas till att analysera tolkningar av alla typer av 
föreställande bilder, trots att den utvecklades för renässanskonst, eftersom de är baserade på en 
mer generell analys av hur människor varseblir och tolkar det de erfar. Shatford väljer 
benämningen ”Of” (vad bilden konkret föreställer) för den faktiska betydelsen på 
preikonografisk nivå för, vilken hon menar går att beskriva relativt konsistent och ”About” för 
den expressiva betydelsen, det vill säga den emotionella tolkningen vilken är svårare att enas om 
(1986 s. 43). Shatford gör även en distinktion mellan ”Of ” och ”About” på den ikonografiska 
nivån fastän Panofsky själv inte gjorde någon sådan uppdelning här (Shatford 1986, s. 44). 
Tolkningar på den ikonologiska nivån går inte alls att indexera med någon konsistens olika 
indexerare emellan menar Shatford och är därför inte medtagen i analysschemat (1986, s. 45). 
 
Hon framhåller att bilder alltid bär på en mängd möjligheter att kunna beskrivas både specifikt 
och generellt samtidigt. De kan beskrivas både utifrån vilken generell typ av exempelvis objekt 
den föreställer eller vilket specifikt och individuellt objekt som avbildas (Shatford 1986, s. 46f). 
 
Kategorierna i Shatfords schema för att klassificera bilders ämnen, inte bilderna själva, är: 
 

• generiskt ”Of” (”ofness” på preikonografisk nivå), 
• specifikt ”Of” (”ofness” på ikonografisk nivå ) och 
• ”About” (”aboutness” på både preikonografisk och ikonografisk nivå) (1986, s. 47). 

 
Kategorierna kombineras sedan med facetterna Vem? (personality, matter), Vad? (energy), Var? 
(space), När? (time) (Se figur 1). Den här uppställningen ska inte tolkas som om att alla dessa 
ämnen ska beskrivas genom indexering, den utgör snarare en översikt eller lathund så att ingen 
aspekt som bilden kan ha och som skulle kunna beskrivas förbises (Shatford 1986, s. 48). 
 
I praktiken gör begränsningar i tid och pengar att alla ämnen i en bild inte kan beskrivas, även 
om det vore det ideala. För att kunna fastställa riktlinjer för hur en viss samling ska indexeras så 
behöver man ta reda på vilka som är de allra viktigaste, vilka som är sekundära och vilka man 
kan strunta i. Shatford menar att det allra första som måste tas ställning till är vilken typ av 
samling det är fråga om och vad den ska användas till. Hon framhåller att samlingar kan vara av 
två sorter: De kan vara avsedda för användare med ett specifikt syfte eller ämnesintresse eller 
avsedda för en generell och ospecificerad användning. En samling med ett specifikt 
användningsområde är mycket enklare att organisera, eftersom det då är lättare att förutse vilka 
aspekter i bilden som är viktiga. I en samling med en heterogen användarkrets, blir situationen 
mer komplicerad. Å ena sidan går det inte att ignorera användarnas behov, men å andra sidan är 
det omöjligt att förutse alla variationer av behov som en viss bild skulle kunna möta eftersom 
man aldrig kan förutse ämnesinriktning och behov hos användaren. Hon rekommenderar att i en 
generell samling koncentrera sig på bilden som helhet och försöka urskilja det centrala 
huvudämnet i varje bild, både gällande vad den konkret föreställer och vad den handlar om mer 
abstrakt (Shatford 1986, s. 54f). I en generell samling bör man inte utesluta att beskriva ”About”-
aspekter på grund av subjektiviteten det innebär. Shatford menar att i en generell samling bör 
både ofness och aboutness indexeras, vilket inte behöver vara fallet i en specialiserad samling 
(1986, s. 57f). 
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Facetter Specifikt Of Generiskt Of About 

VEM? 
  levande och icke - 
  levande 
  konkreta objekt och 
  varelser 

Individuellt namngivna 
  personer  
  djur 
  ting  

Typ av 
  person, 
  djur, 
  ting 

Mytiska varelser  
  (generiskt/specifikt) 
Abstraktioner 
  manifesterade eller 
  symboliserade  
  genom objekt eller  
  varelser 

VAD? gör objekt och  
  varelser?   
    (handlingar  
     händelser  
     känslor) 

Individuellt namngivna 
  händelser 

Handlingar,  
  tillstånd 

Känslor 
Abstraktioner  
  manifesterade genom  
  handlingar 
  eller händelser 

VAR? 
  lokalisering, placering 
  plats; 
  geografisk 
  kosmografisk 
  arkitektonisk 

Individuellt namngiven 
  geografisk plats 

Typ av plats  
  geografisk eller 
  arkitektonisk 

Platser symboliserade  
  (generiskt/specifikt) 
Abstraktioner 
  manifesterade genom 
  lokalitet 

NÄR? 
  tid; 
  linjär eller cyklisk 

Linjär tid; 
  datum eller  
  perioder 

Cyklisk tid;  
  årstid  
  tid på dagen 

Känslor eller  
  abstraktioner 
symboliserade eller  
  manifesterade genom 
  tid 

[egen översättning] (Shatford 1986, s. 49) 
 

figur 1. Shatfords matris för analys och klassifikation av en bilds möjliga ämnen 
 
Det ideala är som sagt att indexera så många av bildens ämnen som möjligt om tid och resurser 
finns. Det finns ändå skäl för en gräns för hur detaljerad beskrivningen bör bli (Shatford 1986, s. 
58). I en artikel från 1994 poängterar hon att indexeringen av bilder inte bara ska ge ingångar 
genom bildernas attribut utan även ge tillgång till bilderna i för användarna meningsfulla 
grupperingar (Shatford Layne, s. 583). Bland annat för användare som visserligen bara söker en 
bild men som lämpligast själv bläddrar igenom en grupp bilder för att göra det sista avgörande 
valet.  Detta kan vara fallet till exempel om användaren har ett svårverbaliserat, subjektivt eller 
mycket specificerat sökbehov. För dessa användare är det bättre att tyngdpunkten läggs på en 
hög recall istället för på precisionen. Istället för att lägga tid och möda på att göra en detaljerad 
indexering är det kanske bättre att överlåta åt användaren att göra den sista fingallringen 
(Shatford Layne 1994, s. 586). Hon menar att det inte är säkert att principen att vid 
textindexering välja den mer specifika termen om man står inför ett val, nödvändigtvis behöver 
vara den bästa strategin i bildsammanhang (Shatford 1986, s. 46f). 
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2 Användarstudierna 
 
 
 
2.1 Image Attributes: An Investigation 
 Corinne Jörgensen3 
 
 
Målet med Image Attributes: An Investigation var att undersöka hur människan uppfattar och 
beskriver bilder. Detta skulle nås genom att samla information om de attribut som 
studiedeltagarna mest använde i en rad olika former av bildsökningsuppdrag. 
 
Man behövde en metod som tillät deltagarna beskriva bilderna i en så naturlig och fri miljö som 
möjligt. För att utföra studien behövde så mycket kontext som möjligt bevaras. En kvalitativ och 
undersökande metod valdes därför, och ett antal olika uppgifter gavs deltagarna under vilka de 
indexerbara attribut hos bilder Jörgensen var ute efter skulle visa sig. Jörgensen anser att ett 
attribut inte är begränsat till endast rena visuella karaktärsdrag, utan att attribut också inbegriper 
känslomässiga reaktioner på, tolkningar av bilder, och hur de uppfattas. 
 
Deltagarna, som var 82 till antalet och kom från alla nivåer av akademiska kontexter, fick 
beskriva bilder i flera olika situationer. Färgbilder togs slumpmässigt från en samling 
illustrationer från the Twenty-Fifth Annual American Society of Illustrators awards. 
Ämnesinnehållet i bilderna sträckte sig från fantasy till realism. 
 
Beskrivningsuppgifterna delades ut till deltagarna i grupper. Sex bilder projicerades en och en i 
vardera två minuter. Deltagarna ombads skriva ner beskrivningar om bilderna i naturligt språk. 
En grupp ombads beskriva vad de lade märke till hos och/eller såg på bilden (Descriptive 
Viewing Task). En annan grupp ombads beskriva bilden som om den var en bild de önskade 
finna i en bilddatabas (Descriptive Search Task). En tredje uppgift (Descriptive Memory Task) 
gavs till den första gruppen fyra veckor senare. Deltagarna ombads beskriva vad de mindes av 
bilderna de sett. Dessa beskrivningsuppgifter genererade information i form av skrivna ord, 
fraser och hela meningar. 
 
För att kunna avgöra attributens distribution och på grund av att varje term antogs visa vilket 
fokus deltagaren hade haft vid ett särskilt tillfälle togs varje term (tillsammans med fraser och 
meningar) med i beräkningen. Resultatet av denna analys utgjorde en grundbeskrivning av de 
attribut som oftast användes av deltagarna. 
 
Attributen föll i tre olika huvudtyper, nämligen: uppfattningsattribut (perceptual), 
tolkningsattribut (interpretive) och reaktionsattribut (reactive). Uppfattningsattributen är sådana 
som nämns i direkt respons till ett visuellt stimulus, såsom färg eller föremål. Inom typen 
tolkning hamnar de attribut som kräver både tolkning, uppfattning och en viss nivå av abstrakt 

                                                 
3 Corinne Jörgensen har genomfört en rad studier inom området bilder-system-användare och de problem som 
uppstår när indexeringen inte möter användarskarans behov. Den första studien hon genomförde är en ej officiellt 
publicerad doktorsavhandling men med den studie som publicerades i ASIS 1996 Annual Conference Proceedings 
(Jörgensen 1996, Indexing Images: Testing an Image Description Template) följer en tämligen utförlig 
sammanfattning av nämnda första studie. Eftersom det först och främst handlar om en system-användarstudie men 
också eftersom Jörgensen till stor del bygger sin forskning i åtminstone två av sina följande studier (varav vi 
redovisar en i denna uppsats) på resultaten i den första har vi valt att redovisa också den första med hjälp av 
sammanfattningen. 
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kunskap för att namnge attributet. Attributskategorin innehåller sådant som stil och atmosfär. 
Reaktionsattributen beskriver personliga reaktioner till bilderna, såsom osäkerhet, förvirring och 
"jag gillade" bilden. Attributen grupperades i klasser. Dessa klasser var det mest användbara 
sättet att beskriva attributsdistributionen på. 
 
Fyrtioåtta bildattribut och tolv klasser av attribut togs ut ur informationen genom användandet av 
metoden beskriven ovan. De tolv klasserna var: 
 

• Faktiska föremål (Literal Object). Föremål som är visuellt synliga på bilden. 
• Människor (People). Närvaron av en mänsklig form. 
• Mänskliga kvalitéer (People Qualities). Tolkningar om relationen mellan människor på  
  bilden, deras emotionella eller mentala status eller deras yrke. 
• Konsthistorisk information (Art Historical Information). Konstnär, medium, stil et cetera. 
• Färg (Color). Både specifika färger och dessas olika egenskaper. 
• Plats (Location). Hur former och färger är arrangerade på bilden. 
• Visuella element (Visual Elements). Former, ytor, ljussättning et cetera. 
• Beskrivning (Description). Beskrivande adjektiv och ord som refererar till storlek eller ?   
  mängd. 
• Abstrakta koncept (Abstract Concept). Abstrakta, tematiska och symboliska deskriptorer. 
• Innehåll / historia (Content/story). Attribut som relaterar till något särskilt, såsom  
  händelser, sysslor och bakgrund. 
• Personlig reaktion (Personal reaction). De egna personliga reaktionerna. 
• Externa relationer (External Relationship). Jämförelser av attribut i en bild, mellan bilder 
  eller något utanför samlingen. 

 
Resultaten från de tre olika uppgifterna (Viewing, Search och Memory) var i stort sett identiska. 
Nedan följer en tabell över hur resultaten, alltså vilka attributsklasser som var viktigast, såg ut 
för Descriptive Viewing Task.  
 
 Attributsklass   % 
 
 Faktiska föremål   34,3 
 Färg    09,2 
 Människor    08,7 
 Plats    08,3 
 Innehåll/historia    07,4 
 Visuella element   07,2 
 Beskrivningar   06,0 
 Mänskliga kvalitéer   05,2 
 Konsthistorisk information  03,8 
 Personlig reaktion   03,7 
 Externa relationer   03,3 
 Abstrakta koncept   03,0 
 
Tolv olika attributsklasser togs alltså fram, inom vilka fyrtioåtta attribut delades upp. Bland 
dessa klasser verkade tydligt och klart ord som beskriver det föremål som avbildas vara viktigast 
för deltagarna. 
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2.2 Indexing Images: Testing an Image Description Template 
 Corinne Jörgensen 
 
 
Corinne Jörgensen menar att ett av de stora hindren som utvecklingen av system för 
bildindexering och bildåtervinning står inför är det faktum att vi fortfarande inte har någon 
särskild kunskap om hur människor uppfattar och ser på bilder. Det finns lite forskning som 
riktar in sig på förståelsen om hur människor uppfattar eller kommunicerar om bilder. Hon säger 
att det därför inte är särskilt överraskande att språkbaserad bildindexering ofta kommer till korta 
vad gäller effektivitet och användarvänlighet. 
 
Hon går vidare med att säga att vid skapandet av nya indexerings- och återvinningssystem för 
bilder bygger man idag sitt arbete till alltför liten del på vad olika grupper av användare behöver, 
i fråga om valet av indexeringstermer. Det finns en mängd existerande system som vart och ett 
riktar in sig på antingen en viss aspekt vad gäller bilder, speciella samlingars behov eller 
särskilda användargrupper. När man då väl valt system begränsas sätten att få tillgång till bilder 
till det som det valda systemet har att erbjuda. 
 
I denna studie, som bygger på hennes tidigare studie Image Attributes: An Investigation, ville 
Jörgensen undersöka huruvida en mall för bildbeskrivning eventuellt skulle kunna vara till hjälp 
när användare skall söka bilder. 
 
De två frågorna hon ville ha svar på var: 
 

• Underlättar en mall bildbeskrivning för oerfarna och, i bildbeskrivning, otränade  
  användare? 
• Ändras användarnas bildbeskrivning vid användandet av en mall jämfört med utan en  
  mall? 

 
Från Image Attributes: An Investigation tog Jörgensen en av uppgifterna (Descriptive Viewing 
Task) hon gett de i den studien medverkande användarna. Uppgiften gavs till de nya deltagarna, 
som var 48 till antalet och alla hade olika bakgrund och erfarenhet. Alla var helt nya studenter 
inom Informations- och biblioteksvetenskap vid Universitetet i Buffalo. Liksom i den tidigare 
studien ombads deltagarna beskriva sex bilder, genom att i naturligt språk skriva ner vad de 
uppfattade hos och/eller såg på dem. Utöver denna uppgift fick dock deltagarna en mall som 
innehöll de tolv attributklasser som var ett av resultaten i Image Attributes: An Investigation. 
Mallen innehöll en kort beskrivning av varje klass och deltagarna fick placera sina beskrivande 
termer vid de attributsklasser de ansåg passande. 
 
Även denna gång beräknade Jörgensen hur de beskrivande termerna fördelade sig mellan de 
olika attributsklasserna. Två olika fördelningsscheman jämfördes, det som skapades av 
deltagarna och ett som Jörgensen själv arbetade fram. Detta skulle leda till insikt i huruvida 
deltagarna varit konsekventa i sin termangivelse eller ej. 
 
Problem uppstod när Jörgensen skulle analysera hur och under vilka attributsklasser deltagarna 
placerat sina termer. Det visade sig att de varit inkonsekventa i just detta. En del placerade en 
term under en klass, medan andra placerade hela fraser på samma ställe. En del attributsklasser 
blev även utsatta för feltolkningar. Attributet ”plats” beskrevs som placering av 
bildkomponenter, vilket skulle föranleda placeringen av termer som ovan, i bakgrunden, i mitten. 



 25 

Deltagarna placerade dock termer som beskrev platsen för motivet på bilden (grotta, Japansk) 
under denna attributsklass. 
 
Det blev uppenbart att användare behövde instruktioner eller till och med träning i att använda en 
bildbeskrivningsmall. På grund av svårigheterna med informationen som framkommit avbröts 
analysen av hur (under vilka attributsklasser) deltagarna själva velat placera sina termer. Istället 
genomfördes en likadan analys som i Image Attributes: An Investigation och Jörgensen 
fördelade själv termerna på de olika attributsklasserna för att jämföra resultaten med den tidigare 
studien. Sålunda kom studien Indexing Images: Testing an Image Description Template främst 
att utreda huruvida tillgången till listan attributsklasser påverkade deltagarnas beskrivning av 
bilder eller ej. 
 
Jämförelsen visade att tillgången till attributslistan faktiskt verkade påverka bildbeskrivningen. 
Förekomsten av termer tillhörande de olika klasserna ändrades. En jämförelse mellan resultaten 
för termfördelningen i Descriptive Viewing Task i studierna Image Attributes: An Investigation 
och Indexing Images: Testing an Image Description Template ser därför ut som följer: 
 
 Image Attributes: An   Indexing Images: Testing an  
 Investigation   Image Description Template 
 
 Attributsklass  % Attributsklass % 
 
 Faktiska föremål  34,3 Faktiska föremål 17,7 
 Färg   09,2 Innehåll / historia 14,9 
 Människor  08,7 Abstrakta koncept 14,4 
 Plats   08,3 Färg  12,3 
 Innehåll / historia  07,4 Mänskliga kvalitéer 08,1 
 Visuella element   07,2 Människor  07,2 
 Beskrivningar  06,0 Konsthistorisk 
 Mänskliga kvalitéer  05,2    information 05,8 
 Konsthistorisk    Beskrivningar 05,2 
  information  03,8 Personlig reaktion 05,0 
 Personlig reaktion  03,7 Externa relationer 04,1 
 Externa relationer  03,3 Visuella element  03,8 
 Abstrakta koncept  03,0 Plats  01,6 
 
Det visade sig alltså att användandet av Jörgensens typ av mall vid bildbeskrivning var svår för 
deltagarna och att bättre instruktioner behövdes eller till och med träning i att använda mallen 
var nödvändig. Resultaten antyder dock att mallen kan vara bra för att få bildsökare att använda 
sig av en större mängd attribut när de söker. 
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2.3 The Image Retrieval Task: Implications for the Design and Evaluation 
 Raya Fidel  
 
 
Fidel analyserar i en artikel från 1997, vad några av de studier över användarbeteenden i 
bildåtervinningssammanhang som då genomförts, implicerar för utformning och utvärdering av 
bilddatabaser. 
 
I artikeln går hon igenom Ensers Hultonstudie från 1993, Armitage och Ensers studie från 1997, 
Jörgenssens från 1995, en studie av Vidal från 1995 och Shatford Laynes teorier. Fidel menar 
bland annat att Jörgensens resultat innebär ett helt nytt sätt att se på bildåtervinning och väcker 
frågan om man vid konstruerandet av bilddatabassystem borde utgå från vilka typer av uppgifter 
som användarna kommer att involvera i bildåtervinningen? Borde man dessutom utveckla 
särskilda utvärderingsmetoder för att mäta systemens effektivitet för var och en av de olika 
uppgifterna? För att besvara dessa frågor utförde hon därför en studie, som hon benämner som 
liten och experimentell. 100 sökfrågor samlades in från en existerande samling bestående av 
pressbilder med en varierad användargrupp. En välutvecklad kontrollerad vokabulär som skapats 
för samlingen användes. Beställningarna lämnades både muntligt och skriftligt exempelvis via 
telefon, e-post eller fax. Personalen fyllde i ett formulär för varje förfrågan där det förutom viss 
formell information (liggande/stående format, färg/svartvitt) om den önskade bilden, också 
antecknades hur många bilder som användaren önskade att få granska. När sökningen var utförd, 
sändes en uppsättning med lågupplösta bilder från vilken användaren kunde göra sitt val. 
 
Frågorna, som visade stor variation i fråga om specificitet och abstraktionsnivå, indelades enligt 
Jörgensens attributklasser. Ännu en klass lades till: objektsrelaterade attribut, vilket är ett 
tolkningsattribut och beskriver objekt eller relationer mellan objekt som väcker känslor. Det 
observerades också att det som först tycktes vara en konkret motivfråga kunde visa sig i själva 
verket söka bilder som föreställde en abstrakt idé, exempelvis: ”Fiberoptisk kabel. Kablar i 
allmänhet. Vad som helst som visar sändning av information över ledningar. Det är till en 
Internetrelaterad produkt [vår översättning]”. Av de hundra frågorna var det ingen som 
efterfrågade form eller struktur, men två frågor gällde färg. 
 
Fördelningen mellan olika attribut utföll inte riktigt som i någon av Jörgensens olika uppgifter. 
Listans två översta placeringar överensstämde dock med sökningsuppgiften (Search task) som 
var en utav de övriga uppgifter som Jörgensen också studerat.4 
 
 Faktiska objekt  27% 
 Innehåll/historia  16% 
 Objektrelaterade  15% 
 Människor  13% 
 Visuella element   07% 
 Konsthistorisk information 04% 
 Abstrakta idéer  03% 
 Färg   02% 
 Plats    00% 

                                                 
4 Denna uppgift (task) är inte medtagen i de studier av Jörgensen vi refererar. 
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 Beskrivningar  00% 
 Externa relationer   00% 
 Personlig reaktion  00% 
Utifrån tanken att det borde vara vanligare för användarna att söka med tolkningsattribut än det 
är att finna indexeringstermer av tolkande karaktär så noterades att 78% av alla formulär innehöll 
minst ett tolkningsattribut. En sammanslagning av de tolkande, perceptuella och reaktiva 
attributen var för sig, gav följande resultat: 
 

  reaktiva tolkande  perceptuella 
 attribut  attribut  attribut    

 Beskrivningsuppgiften     22% 74%      4% 
 Sökningsuppgiften      26% 72%      2% 
 Sorteringsuppgiften      58% 29%    13% 
 Formulären i Fidels studie     51% 49%      0% 
 
Här gavs det förbryllande resultatet att det var större likhet i fråga om val av attribut, mellan de 
insamlade frågorna i Fidels studie och den försöksgrupp i Jörgensens undersökning som fått i 
uppgift att sortera bilder efter personligt tycke, än med de bägge andra försöksgrupperna. 
Likheten bestod i att de i högre utsträckning valde tolkande attribut, vilket kan bero på att de 
bägge försöksgrupperna utförde uppgifterna med utgångspunkt i eget personligt användande, 
medan personerna i sökgruppen exempelvis blev tilldelade ett sökuppdrag vilket kan ha gjort 
dem mindre benägna att välja tolkade attribut. De valde i huvudsak perceptuella attribut, det vill 
säga vad som synligt fanns avbildat. Den förklaringen belyser att sökningen påverkas av 
uppgiftens art och vad användaren vill göra med bilden de återvinner. 
 
Fidel för fram idén att utgångspunkten för bildåtervinningen kan befinna sig på en skala mellan 
två extrema pooler. Den ena är datapoolen där återvinningen enbart sker för att finna bilder som 
fungerar som källor för en viss information eller fakta. Det kan exempelvis vara bilder av 
kartografiskt material, medicinska bilder eller bilder av kemiska strukturer. Den motsatta kallar 
Fidel objektspoolen, där bilden som objekt eftersöks. Användaren söker då till exempel väldigt 
specifika typer av bilder av personer eller händelser eller bilder som representerar en specifik 
idé, känsla eller objekt. Det kan vara bilder som ska användas som illustrationer i böcker, i 
tidskrifter eller reklamsammanhang och som eftersöks i bildbyråers databaser. Att återvinnas 
som data eller objekt är ingen egenskap hos själva bilden. En och samma bild kan användas 
utifrån olika syften och i en och samma databas kommer människor troligtvis att söka utifrån 
olika avsikter även om systemet anpassats för den ena eller andra typen av återvinning. 
 
Datapoolen och objektpoolen representerar två olika extrema typer av återvinningsuppdrag som 
ger olika och ibland motsatt karaktär åt sökbeteendet. 
 

• När det gäller relevanskriterier så är ”dataåtervinnaren” medveten om vad som gör bilden 
relevant och kan verbalisera varför, medan ”objektåtervinnare” har svårt att uttrycka i 
förväg vad som gör bilden relevant men känner igen en relevant bild när de ser den. 
Kriterierna finns latenta och aktiveras när användaren ser bilden. 

• Bilder för dataåtervinning kan därför sökas med textuella termer utan större problem, 
medan objektåtervinnaren har svårt finna söktermer. 

• För dataåtervinning kan även färg, form och struktur vara lämpliga som sökvägar, men det 
finns inte någonting i forskningen som pekar på att dessa attribut är särskilt värdefulla för 
objektåtervinning. 



 28 

• De bilder som återvinns vid datapoolen måste ha liknande informationsinnehåll för att vara 
relevanta medan de bilder som återvinns vid objektpoolen kan vara mycket olika till 
innehåll men ändå tillgodose ett och samma behov.  

• För dataåtervinnaren är ofness och aboutness samma sak, vad en bild föreställer och vad 
den handlar om sammanfaller. Så är inte fallet vid objektspoolen, där det vanligaste är att 
bilders ämne går utöver det rent visuella innehållet. 

• Biografiska attribut är ointressanta vid dataåtervinning. Det spelar ingen roll vem som är 
upphovsman eller om den ingår i en serie. Denna beskrivning spelar en större roll vid 
objektåtervinningspoolen. 

• Dataåtervinnaren kan behöva en mängd bilder som tillsammans ger den information som 
efterfrågas. Objektåtervinnarens behov kan ofta tillgodoses av en bild. 

• Vad gäller browsingbehov kan datasökningen avslutas i den stund som relevanta bilder 
innehållande den information som söks har hittats. Vid objektssökning finns behov av att 
först gå igenom alla träffarna för att sedan kunna gå tillbaka och välja ut den allra mest 
passande bilden. Vid dataåtervinning är browsing en långsam process eftersom bilderna 
måste granskas mer noggrant än vid objektsåtervinning då man snabbt kan gå igenom 
stora mängder bilder (till exempel att gå igenom 50 kartor för att se vilken som beskriver 
en väg från a till b, tar längre tid än att gå igenom 50 bilder av Paris). 

 
I diskussionen om vad detta innebär vid skapandet av bildåtervinningssystem fokuserar Fidel på 
huruvida relevansfeedback är tillämpligt och, i en diskussion om utvärderingsmetoder, vilka 
kvaliteter som ska betraktas som eftersträvansvärda hos återvinningssystemet beroende på om 
det är objekt eller data som huvudsakligen återvinns. 
 
Relevansfeedback kan vara användbart vid datapoolen eftersom det är mer troligt att dessa 
användare kan beskriva relevanskriterier och verbalisera söktermer. De relevanta bilderna 
innehåller ju här även likartad information. Vid objektspoolen tycks det däremot inte möjligt 
med relevansfeedback. Hur ska systemet kunna hjälpa användaren när denne kan ha svårt att 
själv vara medveten om vad det är som gör bilden relevant? De relevanta bilderna kan som sagt 
vara mycket olika till sitt visuella innehåll vid objektsåtervinningspoolen men ändå tillgodose ett 
och samma behov. 
 
Fidel konstaterar, angående effektivitetsmätning i bildåtervinningssammanhang, att maximal 
recall inte är intressant vid datapoolen eftersom användaren i regel bara är intresserad av att hitta 
första bästa bild som innehåller den sökta informationen. För objektåtervinning är hög recall 
eftersträvansvärt eftersom användaren vill gå igenom en mängd bilder innan denne bestämmer 
sig. Vad gäller precision tycks det inte vara ett meningsfullt mått vare sig vid data- eller 
objektåtervinning. 
 
 
 
2.4 View a Picture, Theoretical Image Analysis and Empirical User Studies on  
 Indexing and Retrieval 
 Susanne Ørnager 
 
 
Ørnager medger att det finns fördelar med dagens framväxande former av bildindexering och tar 
exempel från CBIR, men påpekar också att dessa metoder på många sätt brister. Hon anser att 
dagens forskning bedrivs med föga hänsyn tagen till orsaken till varför man överhuvudtaget 
genomför indexering, nämligen för att möjliggöra återvinning. Istället tycker hon sig se en 
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utbredd fascination kring och ett alltför starkt fokus på de tekniska aspekterna sammankopplade 
med bilddatabaser. Hon hävdar att innovativ indexering är en förutsättning för att återvinningen 
av digitala bilder ska bli effektiv. 
Ørnager tar sin utgångspunkt i påståendet att ordentlig bildanalys och indexering inte kan 
komma till stånd förrän man vet något om användarnas behov. För att utröna detta behov lät hon 
genomföra en studie med syftet att: 
 

• klargöra framtida nivåer av bildanalys genom att identifiera de existerande kategorierna för 
  ämnesundersökning, 
• klargöra vilka typer av sökfrågor som ställs till arkiven, 
• peka ut de olika kategorier av användare som formulerar sina frågor till arkiven. 

 
Vad studien fokuserar på är med andra ord kriterier för analys och indexering av bilder samt de 
olika typer av användarfrågor som ställs till nyhetstidningars bildarkiv i Danmark. Ørnager 
intresserar sig således för bildtypen pressfotografi. 
 
Nyhetstidningars bildarkiv och dessas arkivister var målet för studien. Femton arkiv, 
innehållande dokumentära fotografier och pressfotografier, och trettiotre arkivister deltog i 
studien. Alla arkiven tillhörde, vad Ørnager kallar framstående nyhetstidningar. Sådana 
definierar hon som nyhetstidningar som antingen publiceras i Köpenhamn (eftersom studien 
utfördes i Danmark) eller som har en upplaga på minst 20 000 exemplar. 
 
Tre av bildarkiven hade en webbaserad databas. Nästan alla arkiven hade någon form av 
ämnessystem för indexering och förvaring av sina bilder. Alla arkiven förvarade bilderna på 
samma sätt, i papperspåsar i arkivskåp. Storleken på arkiven varierade från lägst 100 000 bilder 
till fem miljoner som flest och personalen bestod av alltifrån en person upp till sjutton. 
 
En intervju, bestående av trettiofem både kvantitativa och kvalitativa frågor genomfördes. 
Utöver intervjun bedrevs observationer för att utröna hur personalen genomförde indexeringen 
och hur journalisterna ställde sina frågor eller uttryckte sina behov. 
 
En del av arkiven hade en uttalad indexeringspolicy, andra inte. Fem arkiv hävdade att de 
använde sig av en kontrollerad vokabulär vid indexeringen men det fanns ingen auktoritetslista. 
Fyra arkiv använde sig av det danska DK5 (det dåvarande danska 
decimalklassifikationssystemet). Resterande arkiv använde sig av sitt eget indexeringsspråk med 
påståendet om att det var hämtat från tidningens egen redaktionella policy som förklaring. 
 
Ørnager använde sig av en lista kategorier för ämnesanalys, som hon hämtat ifrån en tidigare 
studie av bildindexering och bildåtervinning vid nyhetstidningsarkiv.  5 Listan såg ut som följer: 
 

• specifika namn (specific names) 
• bakgrundsinformation (background information) 
• särskilda händelser (specific events) 
• teman (themes) 
• omgivningar (surroundings) 
• sinnesstämningar och känslor (moods and emotions) 
• övrigt (other components) 

 
                                                 
5 Denna studie är opublicerad och utfördes 1989 av henne själv och Peter Ingwersen 
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Enligt den teori Ørnager stödjer sig på (Panofsky och Barthes) definieras ett pressfotografi som 
en bild som avtecknar verkligheten antingen genom ett direkt eller symboliskt meddelande. Av 
de ovanstående kategorierna är det endast sinnesstämning och känslor som symboliskt uttrycker 
något om verkligheten, övriga gör det direkt. 
 
Specifika namn hänvisar till namngivna personer. Sex av de totalt trettiotre arkivisterna sade sig 
inte använda denna kategori vid ämnesanalys och indexering. Vid observation visade det sig 
dock att de trots allt använde sig av kategorin när de indexerade porträtt. Som förklaring till detta 
sade arkivisterna att de tenderade glömma att specifika namn ingick i indexeringsrutinen. Alla 
använde med andra ord kategorin. 
 
Den förklarande bildtexten användes för att få information om bildens bakgrund, särskilda 
händelser och omgivningar för alla bilder som kom ifrån Reuters och Associated Press. För 
övriga bilder användes denna information endast om den redan fanns (var given av fotografen). 
De flesta arkivisterna som handhade danska fotografier påvisade ingen användning av 
kategorierna bakgrundsinformation, särskilda händelser eller omgivningar. 
 
Endast sexton arkivister sade sig använda kategorin teman. Problemet var dock att vid 
observation visade det sig att alla arkivister egentligen gjorde det. Motsägningen förklarades med 
att tema anses som en underliggande och outtalad kategori och som därför inte nämndes i 
intervjun. 
 
Mer än hälften av arkivisterna sade sig använda kategorin sinnesstämning och känslor. För att 
kunna göra nytta av denna kategori krävs ett stort engagemang hos en arkivist eftersom en 
uttömlig ämnesanalys måste genomföras. Utöver detta tillkommer risken att bilden förses med 
”fel” termer och så att säga försvinner. Det är därför nödvändigt för personen som förser bilden 
med termer i denna kategori att göra sig säker om att övrig personal ser samma sinnesstämning 
och känslor i den. 
 
Kategorin övrigt innehåller element som inte definierades i den tidigare studien (samma studie 
som kategorilistan hämtades ifrån). I en allmän ”blandat” kategori visade det sig att bilder 
placerades som ansågs ta för lång tid att djupgående analysera, huvudsakligen på grund av att 
fotografiet innehöll kategorin sinnesstämning och känslor. En övrigt-kategori ansågs vara 
användbar vid tidningar där tiden som det tar att analysera och indexera bilderna spelar en stor 
roll. Ur denna kategori såg Ørnager ytterligare en kategori lösgöra sig, nämligen associerande 
bilder (associate images). Denna nya kategori används när fotografier förmodligen kan användas 
för att associera till andra intilliggande teman. En andra kategori som Ørnager insåg var viktig 
vid nyhetstidningarnas arkiv var bildens storlek. Alla arkiven påpekade att storleken på bilden 
var viktig. 
 
Ørnager fann alltså att alla de kategorier hon tidigare listat användes och att störst problem 
uppstod kring kategorin som har den symboliska innebörden, nämligen sinnesstämning och 
känslor. Arkivisterna själva ansåg både att denna kategori var viktig för att erbjuda användarna 
bästa möjliga service och att den var problematisk (de undvek som sagt helst att ge bilder termer 
ifrån denna kategori). Ørnager höll med om att kategorin var problematisk. 
 
Från den inledande studien lärde Ørnager sig att arkivisterna, vid analys och indexering av 
bilder, koncentrerade sig på just den bild de för tillfället hade framför sig och att de tenderade 
glömma vad för slags kategorier de använt i sitt tidigare arbete. Detta förklarar Ørnager med en 
brist på klargjorda regler för hur arbetet ska utföras. Dessutom använde sig arkivisterna av både 
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direkta och symboliska kategorier, om än besvärat och motvilligt i det senare fallet. Baserat på 
studien konstruerar Ørnager en ny lista kategorier som kan anses som den minsta mängd element 
som bör ingå i framtida analys och indexering av bilder. Listan ser ut som följer [egen 
översättning]: 
 

• Namngiven person 
• Geografisk information (var) 
• Tidsinformation (när) 
• Särskilda händelser (vad) 
• Sinnesstämning eller känslor (uttryckta eller visade) 
• Associativ innebörd (vad) 
• Storlek på fotografiet 

 
Förutom dessa ämneskategorier behöver även faktakategorier såsom fotograf och datum för 
tagandet av bilden tillföras. 
 
Att tid är en viktig aspekt att ta i beräkning vid analys och indexering av bilder anser sig Ørnager 
kunna utläsa ur studieresultatet. Fördelarna med att genomföra en grundlig analys och indexering 
vägs gentemot tiden det tar. Om det för arkivisten visar sig att återvinningen tjänar på 
genomgripande analys och indexering kommer hon eller han att genomföra denna, annars inte. 
För att avgöra huruvida denna djupgående analys och indexering verkligen är nödvändig behöver 
arkivisten veta något om sina användare. 
 
För att få hjälp i detta ställer Ørnager upp en tredje lista (även denna gång är kategorierna 
hämtade från studien hon utförde 1989 tillsammans med Peter Ingwersen). Denna gång handlar 
det om en lista över typer av sökfrågor som arkivisterna uppgav sig få av användarna.  
 
Listan ser ut som följer: 
 

• Namngiven person (named person) 
• Bakgrundsinformation (background information) 
• Namngiven byggnad (named building) 
• Teman (themes) 
• Namngivet land (named country) 
• Händelser (events) 
• Något som liknar något (something like something) 
• Övrigt (other matters e.g. size) 

 
Många av deltagarna gav tvetydiga svar. En vanlig uppfattning var att de (arkivisterna) fick 
många olika frågor och att listan med kategorier täckte in de flesta av dem. Arkiven erhöll ett 
genomsnitt av 50-200 frågor per dag från journalisterna vid tidningen. Skillnaden i mängden 
frågor berodde på storleken på samlingen. Enligt deltagarna hade femtio procent av frågorna att 
göra med kategorin namngiven person. Den andra hälften upptogs av teman såsom geografi, 
film, sport, politik och dylikt. Av denna andra hälft utgjordes tjugo procent av sökfrågor som var 
mera komplexa och där en djupgående intervju med frågeställaren krävdes för att nå ett 
tillfredställande resultat. 
 
Arkivisterna observerades när de fick sökfrågorna. Det visade sig att de flesta frågorna mycket 
riktigt hade att göra med namngiven person och att dessa frågor var enkla att lösa. Det visade sig 
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också att journalisterna ofta hade med sig artikeln de behövde en bild till så att arkivisten kunde 
få nödvändig bakgrundsinformation till hjälp. Ibland bidrog journalisterna med teckningar eller 
andra fotografier och bad om en bild som liknade exemplet. Andra gav bara sin artikel till 
arkivisten och ville att denne skulle läsa igenom texten och leta fram något som passade. 
 
I de tre fall då det handlade om arkiv på Internet hade journalisterna själva ansvaret att leta fram 
bilder till sina artiklar. Observationen av detta visade dock att sökfrågorna inte ändrades för det 
utan att samma frågor ställdes till alla arkiv, med eller utan intermediär. 
 
Utifrån resultaten från journalisternas sökfrågor skapade Ørnager ytterligare en kategorilista. 
Denna tredje lista föreslår en indelning av användarna i fem olika typer. Dessa typer är: 
 
Användartyp utifrån sökfråga  Beskrivning  Behov vid återvinning 
 
Specifik användare Användaren som ställer Behöver en mekanism 
  smala frågor på grund av som kan leda från smalare 
  att hon eller han redan har till bredare koncept och 
  en specifik bild i åtanke. relaterade ämnen. 
 
Generell användare Ställer breda frågor eftersom Behöver en mekanism 
  hon eller han vill göra ett eget som kan leda från breda 
  val utan inblandning av arkiv-  till smala koncept och till 
  personalen.  Relaterade ämnen. 
 
Historieberättaren Berättar vad artikeln handlar Behöver en mekanism 
  om och är öppen för förslag som kan leda till relate- 
  från arkivpersonalen.  rade ämnen. 
 
Historiegivaren Ger arkivpersonalen sin artikel Behöver en mekanism 
  och vill att de ska välja bild som kan leda till relate- 
  eftersom ”de vet bäst”.  rade ämnen. 
 
Bild-som-utfyllnad an- Vill enbart ha en bild i syfte att Behöver en mekanism 
vändaren fylla ut ett tomt utrymme. som söker på  storlek. 
 
Enligt Ørnager kan typen specifik användare behöva en uttömlig och specifik indexering och ett 
användargränssnitt som ger dem möjlighet att hitta bredare klasser och relaterade ämnen.  
 
Den generelle användaren behöver en indexeringsmetod som leder från det generella till det 
specifika och ett gränssnitt som ger möjlighet att hitta relaterade ämnen. 
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2.5 User Types and Queries: Impact on Image Access Systems 
 Lucinda H. Keister 
 
 
Det här är en studie som personalen vid The Prints and Photographs Collection of the National 
Library of Medicine utförde när ett automatiskt bildåtervinningssystem skulle utvecklas för 
samlingen. Referensarbetet fungerade dåligt och tanken var att analysera användarnas sökfrågor 
för att kunna skapa en tesaur som skulle underlätta återvinning och ämnesordsindexering. 
 
Från början bestod samlingen av porträtt av framstående personer inom medicinhistorien men 
innehållet breddades efterhand till att omfatta allehanda historiskt medicinskt bildmaterial. 
Bilderna har stor variation både genremässigt och vad gäller konstnärlig kvalitet. Användarna 
var mycket olika även de, i fråga om syften, behov och yrkespräglat fackspråk. Då studien 
genomfördes var hälften av användarna personer som professionellt arbetade med bilder och 
publikation i någon form. En tredjedel arbetade inom hälso- och sjukvårdsektorn och resten kom 
från museer, den akademiska världen och från allmänheten. Bilder användes till exempel i tv-
produktioner, böcker och i utbildningssammanhang. 
 
Personalen behövde klargöra hur det kom sig att det var såpass svårt för användarna att själva 
hitta vad de sökte och varför det var svårt för personalen att hitta vissa bilder som de visste fanns 
i samlingen? Varför återvanns bilder från så många olika ställen i samlingen på ett och samma 
uppdrag? Data om sökfrågor från ett helt år, 1984, låg tillgrund för analysen (Ytterligare en 
uppföljande studie gjordes 1991). Undersökning hade en pragmatisk prägel - personalen fick 
rekonstruera kundernas förmodligen muntliga frågor så gott de kunde utifrån de anteckningar 
som gjorts vid söktillfället. Personalen försökte komma ihåg situationen, vilken yrkeskategori 
användaren tillhört och hur frågan formulerats ordagrant. I undersökningen hade man alltså inte 
tillgång till den exakta ordalydelsen så det var inte möjligt att få fram hårddata i form av statistik, 
men målet var här snarare att blottlägga konceptuella skillnader bakom frågorna. 
 
Analysen fick personalen att förstå varför den existerande kortkatalogen var så dålig på att möta 
användarnas förfrågningar. Av en första granskning framgick att användarna inte alls ställde sina 
frågor på ett traditionellt eller konsekvent vis. De användare som professionellt arbetar med 
bilder använde ofta en konstnärlig eller grafisk jargong och användare från sjukvårdsområdet 
frågade mer i linje med samlingens inriktning, exempelvis efter bilder föreställande någon viss 
sjukdom. Museipersonal och användare från den akademiska världen hade ofta väldigt specifika 
frågor. 
 
Keister ger tre exempel för att illustrera hur svårt det i verkliga livet är att med en verbal 
sökfråga återvinna ickeverbala dokument. I det första sökte en journalist en varm bild som skulle 
föreställa en sjuksköterska, en mamma och ett spädbarn. Hon gick igenom hela 89 bilder innan 
hon funnit en som hon upplevde exakt motsvarade det visuella budskap hon hade en inre bild av 
och som kommunicerade precis det budskap hon önskade till en artikel. I det andra exemplet 
frågade en producent efter bilder föreställande poliopatienter mellan 1890 och 1914. Enligt 
katalogen fanns endast bilder av poliopatienter från 1900-talet, men det behövde inte betyda att 
det inte ändå fanns tidigare bilder av poliosjuka i samlingen. Användaren fick då frågan om 
vilket inre bild han hade av den bild han sökte. Han såg framför sig fattiga, handikappade eller 
lama barn och vuxna med käppar, kanske på en stadsgata. Men hjälp av denna beskrivning, som 
hade kunnat vara hans egentliga sökfråga, hittades fler bilder som sannolikt föreställde polio men 
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utan att termen fanns kopplad till bilden. I tredje fallet önskade en kirurg bland annat ett särskilt 
holländskt grafiskt blad från 1600-talet som föreställde hundar och katter klädda som tandläkare 
och doktorer. Det var den enda information han kunde ge om bilden och personalen visste inte 
om de hade en sådan bild. Den hittades ganska snabbt men enbart eftersom ingången ”djur i 
mänskliga situationer” från LCTGM tillfogats bilden. 
 
Analysen av förfrågningarna visade att det förekom vanliga ämnessökningar, oftast 
ickespecificerade, men mellan en tredjedel och hälften av förfrågningarna karaktäriserades som 
ämnesoberoende. Dessa sökfrågor präglades av att användaren beskrev hur en bild som de 
antingen visste existerade eller som de skapat i fantasin ser ut, en bild som precis skulle passa 
användarens kommunikationsbehov. Keister kallar dessa frågor för bildkonstruerande sökfrågor. 
Den allra mest efterfrågade bilden brukade användarna fråga efter som bilden med ”mannen som 
sitter i en stol med en låda på huvudet”. Bilden de avsåg visar en stol som på 1800-talet användes 
i mentalvården för att lugna maniska eller psykotiska patienter. Det visade sig också att 
användarna ofta beskrev och använde bilder på ett helt annat sätt än som var den ursprungliga 
intentionen med bilderna. Keister exemplifierar med en bild som från början var tänkt att visa 
hur framåtblickande och modern sjuksköterskekåren var, men istället används för att visa hur 
märklig sjukvården var förr. Det visar hur människor vid olika tidsepoker ser på samma bilder 
med helt andra ögon och använder dem i olika syften. 
 
Om inte bildernas visuella element, det vill säga den faktiska tolkningen (of-aspekten) på den 
preikonografiska nivån, har gjorts sökbara i återvinningssystemet så kan det inte svara på de 
bildkonstruerande frågorna som identifierades som såpass vanliga i den här analysen. Keister 
menar att Shatfords tankar om bildanalys i katalogiseringssyfte visserligen utgör en teoretisk 
plattform för uppgiften, men att hon underskattar den potential som de synliga bildelementen har 
som möjliga ingångar till ett bilddokument. Undersökningen resulterade i att personalen började 
göra korta, koncisa och exakta beskrivningar, enbart med det antal termer som är nödvändigt för 
att beskriva bildens innehåll. Eftersom det är en medicinsk samling infördes även den typ av 
termer som sjukvårdspersonal söker på, till exempel historiska diagnoser. Kontrollerad 
vokabulär hämtades från fyra olika källor: Medical Subject Headings (MESH), Library of 
Congress Subject Headings, LCTGM och AAT vilket visade sig mycket gynnsamt för 
återvinningen av dokument efterfrågade genom bildskapande sökfrågor. 
 
I katalogposterna infördes också små surrogatbilder för att kunna möta sådana behov som är så 
pass subjektiva att det inte är lämpligt att försöka möta dem med indexeringstermer, till exempel 
estetiska eller känslomässiga. Vad katalogpostupprättaren ser som exempelvis en mystisk bild 
kanske inte alls uppfattas på det viset av exempelvis en grafisk designer. 
 
Keister beskriver att det är tydligt att bildåtervinning är något helt annat än textåtervinning när 
användarna studeras. Dynamiken är slående när en användare genom bilddokument han/hon 
återvunnit får tillgång till ytterligare hela sektioner av bilder genom de ämnesord som bilderna 
fått och sedan intensivt granskar dessa för att avgöra vilka som bäst kommunicerar det önskade 
budskapet för att slutligen verbalt bekräfta det val som gjorts. 
 
Visst kan en bild säja mer än tusen ord, men Keister framhåller att betydligt färre är tillräckligt 
för att beskriva bilden för de flesta återvinningssammanhang. Frågan är bara vilka ord. I den här 
samlingen visade sig de största andelen frågor innehålla konkreta bildelement. De visuella 
motiven är enkla att identifiera och kan indexeras med hög konsistens mellan olika personer som 
katalogiserar. Att i posten inkludera en beskrivning av vad bilden föreställer och vad som 
avbildas kan ge stora vinster såsom en hög nivå på återvinningsprecisionen. Även om samlingen 
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inte använder surrogatbilder i katalogposten så indikeras i alla fall bildens iögonfallande innehåll 
och minskar antalet dokument som användaren behöver granska. En annan vinst är att 
tillgängligheten ökar för en bredare användarkrets. Även om de flesta samlingar är specialiserade 
är vanligtvis många av bilderna användbara även i sammanhang som inte alls är relaterade till 
samlingens inriktning. I bildsamlingen vid National Library of Medicine finns en mängd bilder 
av allmänt intresse, men det är inte för den sakens skull säkert att en användare känner till att det 
är så. Keister menar att även om en specialiserad samling noggrant redogör för sin inriktning och 
omfattning så utgör kontexten ett hinder om samlingen även ska användas av en bred allmänhet. 
Om samlingen ska tillgängliggöras för en bred användarkrets är det bästa att ingå i ett större 
nätverk av databaser där dokumenten är försedda med noggrant valda ingångar. 
 
 
 
2.6 Analysis of Visual Information Retrieval Queries 
 Peter G. Enser och C. G. McGregor 
 
 
Denna studie utfördes 1992 i en icke domänspecifik miljö, som valdes för att ge information om 
ickespecificerade samlingar. Samlingen hade både stor variation i användargrupper och bred och 
allomfattande samling. Syftet var att göra en djupanalys av form och innehåll i de förfrågningar 
som användarna gör i bildåtervinningssammanhang. 
 
The Hulton Deutsch Collection Ltd (numera the Hulton Getty Collection Ltd) bestod då av 50 
olika samlingar och innehöll cirka 10 miljoner bilder i form av grafik, teckningar, serier, kartor, 
pressbilder med mera. Samlingen hade två klassifikationssystem. Ett universellt system, Gibbs 
Smith, som skapades på 40-talet med intentionen att kunna användas för alla tänkbara avbildbara 
ämnen och aktiviteter i den ämnesmässigt extremt breda och varierade samlingen av pressbilder 
som Gibbs Smith skapades för. Det skulle vara lättanvänt och underlätta sökning direkt i 
hyllorna. Bilden sorterades med detta under sitt primära ämnesinnehåll men med många 
hänvisningar till andra avdelningar och används i den övervägande delen av hela samlingen. Det 
andra klassifikationssystemet, Keystone, användes endast i en samling (som är den största) och 
beskrivs som underordnat i effektivitet och svårare att använda. 
 
Användarna sökte oftast inte själva i katalogerna eller samlingarna, sökuppdragen överlämnades 
till personalen. Förfrågningarna kunde antingen förmedlas genom telefonsamtal, brev eller 
besök. Vid telefonbeställning fick användaren specificera informationsbehovet och personalen 
frågade efter önskad kvalité, hur bråttom det var, tid, plats, färg/svart-vitt et cetera. Ju mer 
erfarna kunderna blev desto mer specifika blev förfrågningarna. Men osäkerheten i sökfrågorna 
kunde bestå särskilt om det krävdes en subjektiv respons på bilden, vilket kunde vara fallet med 
personer som arbetade inom reklamområdet. Beställningar per brev kunde vara extremt specifika 
och ibland även innehålla skisser. De som valde att lämna förfrågningar vid besök hade oftast 
vaga beskrivningar, ville kunna leta själv i samlingen och var den enda av användargrupperna 
som personalen fick direktrespons från och kunde ha en dialog med. 
 
Personalen observerades för att se hur beställningarna behandlades. Det visade sig att personalen 
föredrog den del av samlingen som använde klassifikation enligt Gibbs Smith eftersom den 
fysiska hylluppställningen gjorde det enkelt att gå till hyllorna direkt utan att behöva gå via 
katalogen. Till den delen av samlingen som använde Keyston, vände man sig för dess 
ämnesbredd och storlek, eftersom den gav största sannolikheten till en framgångsrik sökning. 
Olika personer i personalen favoriserade vissa av samlingarna och även vissa bilder. 
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1000 frågeformulär (innehållande sammanlagt 2722 förfrågningar) valdes ut för att motsvara den 
verkliga fördelning mellan de olika användargrupperna: bokutgivning 31%, reklam & design 
17%, vecko-/månadsmagasin 17%, dagspress 17%, tv & radio produktion 15% övriga 3%. 
 
Analysen av testkollektionen koncentrerade sig kring: 
 

• kategorisering av förfrågningarna: användbarheten av Panofskys preikonografiska och 
ikonografiska kategorier eller en alternativ kategorisering i ämnesunicitet och 
avgränsningar, i en kommersiell och icke domänspecifik kontext som denna, 

• effektiviteten hos Gibbs Smiths klassifikationssystem som sökhjälpmedel, 
• relation mellan frågekategorier, kundgrupper och antal återvunna bilder, 
• prestationsmätning av visuell återvinning och 
• användbarhet av automatisk bildåtervinning av bilder. 

 
En kategorisering av frågorna i preikonografisk respektive ikonografisk nivå visade sig inte vara 
oproblematisk för Enser och McGregor. De bedömde det som att de flesta förfrågningar befann 
sig på en nivå mittemellan Panofskys första och andra nivå, ”where (…) a pre- iconic subject has 
iconic properties associated with it” (s. 17). De menade att det var sällsynt med frågor på helt 
generella begrepp. Det var vanligare med ett begrepp som förfinats med någon aspekt och 
därmed övergått från preikonografisk nivå och närmat sig den ikonografiska. De menar att i 
sökandet efter specifika begrepp måste bilder som avbildar generella begrepp tolkas av 
personalen för att äga dessa värden. De exemplifierar med en förfrågan efter det första 
mikroskopet. För att kunna skilja det första från andra tidiga mikroskop måste man ta reda på 
vilka egenskaper som kännetecknade just detta mikroskop och när denna process satts igång så 
har man genomfört en tolkningsprocess ”thereby causing the image to become iconic in nature” 
(s. 16). De drar slutsatsen att det inte utan vidare går att överföra Panofskys teori från 
konstområdet till en generell och kommersiell kontext. 
 
De delar istället in frågorna i fyra kategorier: 
 

• frågor efter icke-unika motiv    6% 
• frågor efter icke-unika motiv, avgränsade med  

    tid, plats, handling, händelse eller tekniska aspekter 25% 
• frågor efter unika motiv   42% 
• frågor efter unika motiv, avgränsade med  

    tid, plats, handling, händelse eller tekniska aspekter. 27% 
 
Intressant för oss att lägga märke till är att av de aspekter som användes för att förfina frågor var 
tid den allra vanligaste specificeringen som användes för att avgränsa frågorna. 34 % av de 
förfinade frågorna använde aspekten tid. Hur det var med de övriga aspekterna framgår tyvärr 
inte. Vi noterar också särskilt att frågorna efter unika motiv (kategori 3 och 4) var i majoritet och 
uppgick till 69%. 
 
De analyserade sedan effektiviteten hos klassifikationssystemet Gibbs Smith i att fungera som 
sökhjälpmedel. De menar att klassifikationssystemet inte är tillräckligt specifikt och endast 
fungerar som en alltför trubbig pekare till regioner i samlingen. De prövade även frågorna mot 
Dewey Decimal Klassifikation (DDK) och konstaterade att både DDK och Gibbs Smith, är 
extremt sparsamma som indexeringsspråk för att möta de förfrågningar som söker unikt 
definierade och/eller förfinade begrepp. De förtydligar att denna generalisering enbart gäller 
universella klassifikationssystem och icke-specialiserade bildsamlingar. 
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Vid analysen av relationen mellan frågekategori, kundtyp, användningsområde och antal 
återvunna bilder, framkom att det var låg förekomst överlag för ickeunika (kat. 1) förfrågningar 
(vilket skulle passa klassifikationen bäst) och hög förekomst av unika förfrågningar (kat. 3), som 
var vanligast efterfrågade hos alla användargrupper, men särskilt av dags- och magasinspressen 
och i gruppen övriga. En jämförelse av frågekategori, användartyp och antal bilder som sändes 
till kunden, visade att användningen av förfinande begrepp till unika motiv minskade chansen att 
få många bilder tillbaka medan däremot användning av förfinande begrepp till ickeunika motiv 
ökade antalet bilder bland alla användargrupper. Olika användargrupper hade olika behov och 
exempelvis dagspress ville ha ett fåtal bilder på grund av brådskan och angav därför högre 
specifitet i beställningen. En annan faktor som påverkade hur förfrågningarna formulerades kan 
vara att samlingen är så pass stor vilket gör det olämpligt med för generella frågor. Ju mer 
avgränsad frågan var desto mer underlättade det för personalen, påpekar författarna. 
 
Nästa steg i analysen var mätning av effektiviteten i bildåtervinningssystem. Vad gäller frågor 
efter unikt definierade ämnen, motsvaras återvinning av relevanta bilder av en exakt 
matchningsoperation. Bilden är relevant om den innehåller det unikt definierade ämnet. Men för 
alla de förfrågningar som inte gällde unika ämnen var det omöjligt att få uppgifter om hur många 
och vilka av de bilder som sändes på en förfrågan som verkligen var relevanta och användbara. 
Effektiviteten i form av precision gick alltså inte att beräkna och inte recall heller på grund av 
praktiska skäl: samlingens storlek. Så länge man inte kan handskas med relevansproblemet är det 
helt lönlöst att försöka beräkna effektiviteten i dessa termer. Inget verktyg utkristalliserar sig i 
undersökningen som lämpligt för att mäta effektiviteten utom möjligtvis ekonomisk lönsamhet. 
 
Slutligen analyserar författarna automatisering av en miljö som Hulton, och här känns studien 
som mest föråldrad. De skriver att unika frågor enkelt skulle kunna matchas mellan sökspråk och 
indexeringsspråk. Mönstermatchning direkt i bilderna kanske skulle fungera på vissa 
förfrågningar om samlingen digitaliseras. Fritextsökning skulle ge fördelar. Men att digitalisera 
katalog, bilder och klassifikationssystem skulle vara kostsamt. De konstaterar att många av de 
frågor de funnit i undersökningen är beroende av den kunniga personalen. Hur ickeunika ämnen 
skulle behandlas i en automatiserad miljö är inte självklart (till exempel en förfrågan som denna: 
”girl, 1940s/1950s, preferably with fair hair, aged 7 or 8, with monkey”). De menar att ett 
klassifikationssystem troligtvis inte klarar av att erbjuda någon väg för en sådan sökning och att 
indexera så uttömmande är osannolikt. Hultonsamlingen är extremt beroende av intermediärerna 
och deras erfarenhet. Författarna menar att det måste vara på det viset i fortsättningen också och 
ser CBIR-sökningar som orealistiska och bara att betrakta som fantasier. 
 
I sammanfattningen identifieras aspekter som påverkat resultaten. För det första gäller det 
miljön. Hulton är en mycket stor samling med extrem bredd i ämnena. Frågorna har troligtvis 
påverkats av användarnas medvetenhet om det. De jämför med tidigare studier som visat att i 
sökningar riktade till OPACs i folk- och forskningsbibliotek, som också har stor bredd på 
samlingen, så föredrar användare där att söka på en nivå mer generell än vad de egentligen söker. 
I den här studien framkommer inget sådant utan ger snarare intrycket att informationsbehovet är 
mer specifikt, eftersom förfrågningarna oftare specificerats unikt. Enser och McGregor tolkar det 
som om det skulle kunna indikera att kunderna har en tydlig inre bild av den bild de har behov 
av. De påpekar att mellanledet av förmedling påverkar förfrågningarnas utformning. Personalen 
tolkar frågan och det går inte att veta i hur hög grad kunderna specificerar extra tydligt vad de 
önskar. 
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Det faktum att samlingen inte är domänspecifik har troligtvis påverkat frågornas utformning 
även om den gett mycket information om bildsökning i en bred och generell bemärkelse så 
behöver resultaten kompletteras med en jämförelse med en studie av en ämnesspecifik samling.  
De menar att deras studie pekar på att indexering med ämnesord inte har lika stor användbarhet i 
en generell som i en ämnesspecifik samling där det i högre grad går att förutse användarbehoven. 
 
 
 
2.7 Analysis of User Need in Image Archives 
 Linda H. Armitage och Peter G. Enser 
 
 
Studien kan ses som en utvidgning av analysen som Enser och McGregor gjorde i föregående 
nämnda studie. Den är en analys av sökfrågor ställda till sju olika specialsamlingar med olika 
inriktning som har vitt skilda typer av bilder och olika användargrupper. Syftet var att utveckla 
en allmän kategorisering av sökfrågor gällande ämnesinnehåll, för att fördjupa kunskapen kring 
att ge ämnestillgång till bildmaterial. 
 
Sökformulering samlades in från två arkiv med filmmaterial och fem med stillbilder, för att täcka 
in både generella och specifika samlingar med varierande användargrupper. 
 
Dessa var: 
 

• The National Film and Television Archive (NFTVA) som har en bred och varierad  
  användarkrets av alla möjliga människor intresserade av film och tv. 
• The BBC Natural History Unit (NHU) innehåller naturfilmer och har en smalare  
  användargrupp bestående av experter i ämnet. 
• Glasgow Mitchell Library innehåller lokalhistoriska bilder, huvudsakligen fotografier, och 
  inbegriper även ett bildarkiv tillhörande North British Locomotive company.  
  Användargruppen är bred. 
• Birmingham Central Library innehar också lokalhistoriskt material men inte enbart över  
  det egna området eftersom här finns ett antal kollektioner av bilder av välkända  
  fotografer. Även denna samling har en bred användargrupp. 
• The Air Photographs Division of the National Monuments Records (NMR) innehar  
  flygbilder som eftersöks av många olika användargrupper men särskilt utnyttjas inom  
  stadsplanering och av ingenjörer. 
• The Witt Library har bilder från hela konsthistorien och en bred användargrupp inom den 
  akademiska sfären. 
• The Wellcome Institute for the History of Medicin består även den av konsthistoriskt 
material men med medicinsk anknytning och har en bred användargrupp av akademiker. 

 
Från varje samling samlades ungefär drygt 200 sökfrågor in som var representativa för deras 
vanliga flöde med hjälp av personalen. I två av samlingarna fanns frågorna dokumenterade 
genom användarnas egna brev eller fax, men det framgår inte tydligt i vilken form de övriga 
förfrågningarna formulerats. Det tycks som om de ställdes muntligt till personalen. Det verkar 
inte som om någon av samlingarna använde en datoriserad katalog. Av de insamlade sökfrågorna 
valdes de frågor ut som gällde ämnesinnehåll. Men sökningar efter för användaren redan kända 
dokument (known items) och frågor efter bilder av en viss upphovsman togs också med, men 
placerade i separata kategorier. Sökfrågorna analyserades först i en uppdelning enligt 
Hultonstudiens kategorier unika/icke-unika ämnen och de ovan nämnda kategorierna. Det visade 
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sig att frågor efter bilder gjorda av en särskild upphovsman var betydligt vanligare i the Witt 
(10.8%) än i de övriga samlingarna (0-2,7%), eftersom man inom konstvetenskapen fäster stor 
vikt vid den individuelle konstnären. Att film och tv-arkivet NFTVA har en högre andel 
sökningar efter upphovsman än i naturfilmsarkivet NHU, uttrycker skillnaden mellan film som 
konstform och film som produceras för tv. NHU har också extremt få sökningar på unika ämnen 
eftersom individuella exemplar av djur och växter inte vanligtvis är något man söker. I 
samlingarna med lokalhistoriska bilder är andelen sökningar efter unika ämnen hög eftersom 
användarna önskar bilder från specifika platser. 
 
Författarna beskriver den indelning i unika och ickeunika ämnen som användes i den tidigare 
studien som komplicerad. En enhet kan alltid tolkas in i en hierarki av relaterade över och 
underordnade begrepp och det finns ingen självklar gräns vid vilken egenskapen unik påträffas. I 
den här studien behövdes en mer utvecklad facettanalys än den som användes i Hultonstudien. 
Författarna använde därför Shatfords analysmodell som verktyg för att klassificera bilders 
innehåll. Varje ruta i Shatfords matris tilldelades koder med vars hjälp en sökfråga vid behov kan 
beskrivas genom en kombination av flera facettkoder. På så sätt tyckte sig författarna lösa 
svårigheterna med frågor som hamnar i ett gränsland mellan det unika och ickeunika. 
 
 S1 Specifikt namngiven person, grupp eller objekt 
 S2 Specifikt namngiven händelse eller handling 
 S3 Specifikt namngiven geografisk plats 
 S4 Linjär tid: datum eller period 
 G1 Typ av person eller objekt 
 G2 Typ av händelse, handling eller tillstånd 
 G3 Typ av plats: geografisk eller arkitektonisk 
 G4 Cyklisk tid: årstid, tid på dagen  
 A1 Mytisk eller fiktiv gestalt 
 A2 Känslor eller abstraktioner 
 A3 Symboliserad plats 
 A4 Känslor, abstraktioner symboliserade genom tid 
 
I en tabell och ett diagram där det visualiseras hur vanlig en facett är, då förekomsten av den i de 
skilda samlingarna summeras, synliggörs i vilka avseenden sökningarna i de olika samlingarna 
överensstämmer men även vad som skiljer dem åt. Det är slående att frågorna i de olika 
samlingarna skiljer sig åt mycket och att många spekulationer är möjliga att göra om varför det 
är på det viset. Exempelvis utmärker sig samlingen med naturfilmer NHU jämfört med de andra, 
genom en högre andel generella frågor (G1-4), på grund av förfrågningar efter generella grupper 
av djur. I de lokalhistoriska är de specifika frågorna vanligare (S1-4) än i de andra samlingarna, 
på grund av släktforskningen. Det sätt de åskådliggör resultatet i diagramform visar ändå att 
vissa aspekter är vanligare än andra sett till alla samlingarna sammantaget. 
 
Turordningen mellan facetterna blev följande. 
 
S1 (Specifikt namngiven person, grupp eller objekt) visar sig vara den allra vanligaste 
sökaspekten och förekommer i alla samlingar. Mellan 13,9 och 58,3% av frågorna innehöll 
aspekten S1. 
 
S3 (Specifikt namngiven geografisk plats) kommer på andra plats, men har fått ett aningen högt 
värde på grund av att användarna i arkivet med flygfotografier varit tvungna att ange en plats i 
sin sökning. Är en ofta nämnd specifikation i de lokalhistoriska samlingarna. 
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G1 (Typ av person eller objekt) är även det en vanlig aspekt, ofta efterfrågad i 
naturfilmssamlingen, den ena lokalhistoriska (Mitchell) samlingen och Witt med konsthistoriskt 
material, men förekommer sällan i sökningar efter flygbilder och i film- och tv-arkivet. 
 
G2 (Typ av händelse, handling eller tillstånd) var vanligast i den medicinska konstsamlingen. 
Även Witt och naturfilmsarkivet hade många sökningar som innehöll G2. I flygfotosamlingen 
NMR var det dock ingen som sökte på den här aspekten. 
 
S4 (Linjär tid: datum eller period) har ungefär lika stor förekomst som G2. Var vanliga i den 
konstvetenskapliga och den ena lokalhistoriska samlingen (Birmingham), men förekom nästan 
aldrig i naturfilmsarkivet och sällan i film och tv-arkivet. 
 
G3 (Typ av plats: geografisk eller arkitektonisk) var vanligt i flygfotosamlingen, men förekom 
nästan aldrig i naturfilmssamlingen och i Birminghams samling. 
 
S2 (Specifikt namngiven händelse eller handling) som visserligen förekom i alla samlingar, i 
film och tv-arkivet innehöll cirka var tionde fråga denna aspekt, men i de övriga samlingarna 
förekom det i mellan 0,6 och 4,2 % av frågorna. 
 
A1 (Mytisk eller fiktiv person) förekom i var tionde sökning i Witt och i 2,8 % i Wellcome, som 
båda innehåller konstbilder, men aldrig eller sällsynt i de övriga. 
 
A2 (Känslor eller abstraktioner) förekommer i Witt och mycket sällan i Wellcome och 
naturfilmssamlingen. 
 
G4 (Cyklisk tid: årstid, tid på dagen) förekom i 1,7% av förfrågningarna i naturfilmsarkivet, men 
aldrig i de övriga. 
 
A3 (Symboliserad plats) och A4 (Känslor, abstraktioner symboliserade genom tid) förekom inte i 
någon fråga i någon samling. 
 
S2 (Specifikt namngiven händelse eller tillställning) är sällsynt bland förfrågningarna eftersom 
en specifikt namngiven händelse även kan beskrivas genom S1+ S3+S4 och de menar att S2 bör 
sparas för motiv avbildande särskilt minnesvärda och sällsynta händelser som inte behöver 
specificeras ytterligare genom tex tid och plats. Trots att den inte är särskilt efterfrågad så är det 
en kategori som är nödvändig menar författarna. 
 
Ett problem angående geografisk plats är att alla namngivna geografiska enheter kan anses som 
specifika. När man ska dra en gräns mellan vad som är generellt och vad som är specifikt, måste 
man dra en storleksmässig gräns. Ett annat problem är behovet av att ibland inkorporera attribut 
som har med bildens medium att göra. Till exempel en fråga efter en viss konstnärs teckningar 
kan betraktas S1 med G1 som en underavdelning. Men, en fråga efter en viss konstutställnings 
katalog är helt annorlunda än en fråga efter själva bilderna på utställningen. Katalogformen är 
överordnad både informationen om tid och plats och författarna menar att en objektskategori kan 
vara nödvändigt i vissa sammanhang. 
 
Den låga förekomsten av abstrakta ämnen i förfrågningarna (A1-4) förklaras med att man i 
studien koncentrerat sig på film och bildarkiv där de menar att sökningar efter bilder 
föreställande abstrakta begrepp är ovanliga. Den konsthistoriska samlingen Witt har högst andel 
abstrakta förfrågningar i undersöknigen. 
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Armitage och Ensers menar i undersökningens konklusion att, trots alla skillnader mellan de 
olika typerna av samlingar, deras innehåll och användargrupper, finns det observerbara likheter 
vad gäller formuleringen av sökfrågorna mellan alla samlingar och det går att urskilja generella 
karaktäriseringar av hur sökfrågorna formuleras. Shatfords analytiska ramverk har i den här 
undersökningen visat sig fungera bra, både för bildanalys och analys av sökfrågor och därför 
föreslår de att man kunde pröva att bädda in ett sådant schema i användargränssnittet. 
 
 
 
2.8 Providing Subject Access to Images: A Study of User Queries 
 Karen Collins 
 
 
Den här studien utfördes i två samlingar som innehöll historiska fotografier. Syftet var att ta reda 
på vilken typ av ämnestermer och vilka attribut hos bilderna som användarna efterfrågar i den 
här typen av samlingar. 
 
De frågor som studien försökte besvara var: 
 

• Hur stor andel av förfrågningarna innehåller ämnestermer på generisk/preikonografisk 
beskrivningsnivå?  

• Finns det aspekter som vore användbara att indexera som inte redan är det, exempelvis 
känslomässiga, uttrycksmässiga eller andra visuella aspekter? 

• Vilken typ av termer förekommer mest? 
 
127 sökfrågor samlades in under fyra månader från två samlingar: the Photographic Archives of 
the North Carolina Collection och den fotografiska avdelningen vid the North Carolina State 
Archives. Båda innehållande historiska fotografier lokalt förankrade till staten North Carolina. 
Användarna kom från yrkesgrupper sysselsatta med publicering av böcker, tidningar och 
tidskrifter, museer, lokala arkiv, undervisningssammanhang, historiska sällskap, myndigheter, 
reklambyråer, kyrkor, tv och videoproduktion, restauranger, frivilligorganisationer och, inte 
minst, från universitet. I bägge samlingarna var en tredjedel av användarna individuella forskare, 
som sökte bilder för sina arbeten. Skälen till att söka bilder var oftast att de skulle användas för 
publicering eller i utställningssammanhang. Andra skäl som angavs var exempelvis research 
inför en teaterproduktion, finna bilder av släktingar eller av rivna byggnader et cetera. 
 
Data samlades in genom ett formulär som användarna fick fylla i, bestående av två frågor. Den 
första med syfte att kartlägga hur förfrågningarna såg ut och den andra att identifiera de olika 
användargrupperna. Målet var att skaffa så mycket information som möjligt om hur användaren 
själv uppfattar sitt informationsbehov i sökningens inledande skede. Formulärets första fråga 
ändrades under undersökningens gång från att först be användaren att med egna ord så utförligt 
som möjligt beskriva den bild de sökte, till att vara mer styrd med en mer specifik uppmaning att 
ange tid, plats, visuell karaktäristik, subjektiva eller känslomässiga kvalitéer eller andra 
önskemål. Svaren från de bägge formulären skilde sig dock inte åt nämnvärt. Användarna 
önskade vilken bild som helst som föreställde det ämne som de sökte och var inte kapabla att ge 
en mer detaljerad beskrivning i sökningens inledningsskede, innan några dokument återvunnits 
och granskats. Formulärets andra fråga gällde med vilken avsikt och i vilken egenskap (till 
exempel yrke) användaren vänt sig till samlingen. 
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Dessa data analyserades genom att gruppera ämnestermer och andra attribut i en mängd 
kategorier, som växte fram efter hand till en lista med en beräkning av hur stor andel av frågorna 
som innehöll de olika typerna av attribut. Resultaten från de två olika samlingarna analyserades 
först separat för att kunna se om olika användargrupper producerade olika typer av sökfrågor, 
men fördes sedan samman. 
 
En rankning av resultatet visade att ämnestermer användes i 86% av alla beskrivningar, oftare än 
någon annan kategori av termer. 57% innehöll generiska ämnestermer (personer, geografiska 
platser, objekt/ting, aktiviteter och begrepp) och 42% specifika ämnestermer (personnamn, 
namngivna organisationer, geografiska namn, namngivna byggnader och händelser). Efter dessa 
var tid (år, årtionde) den aspekt som oftast efterfrågades, vilken förekom i 43% av användarnas 
beskrivningar. Plats (gata, stad, county) förekom i 27 %`av formulären. Genre (landskap, 
gatuscen, flygvy, porträtt, grupporträtt) förekom i 10% av beskrivningarna. Visuella attribut 
(interiör/exteriör, svartvitt/färg, detaljer) förekom i 7% av formulären och beskrivningar efter 
bilders fysiska egenskaper (format, reproduktion) förekom i 6% av frågorna. Allra minst angav 
användarna namn på en särskild fotograf eller annat som har med bildens uppkomst att göra. 
Endast 4% av försökspersonerna angav upphovsman eller uppkomst. 
 
Åtta sökfrågor bedömde Collins som omöjliga att föra till någon kategori på grund av att de var 
subjektiva till sin karaktär, exempelvis ”small town feel”, ”images old people kan relate to” och 
”vibrancy or vigorous charcter in the image, suggestive of agency and self-confident political 
ambition”. 
 
Variationerna mellan de två samlingarna var inte stora. Kategoriernas rankning blev densamma i 
bägge, även om de generiska ämnestermerna var ännu vanligare i North Carolina Collection. 
 
I konklusionen påpekar Collins att generiska termer inte alltid befinner sig på preikonografisk 
nivå. Ofta krävs det även kulturell kunskap för att de ska förstås och inte enbart vardaglig 
kunskap. Som exempel tar hon ”sharecroppers” vilket innebär en arrendator som betalar en del 
av skörden som arrende. En rent preikonografisk tolkning av en sådan bild skulle kanske ha lytt: 
”men working in a field” Att göra en distinktion mellan preikonografisk och ikonografisk nivå 
på analysen tycks mer meningsfull för konstbilder än för bilderna i undersökningens samlingar. 
Collins poängterar att det som verkligen är angeläget för att ge användare från olika discipliner 
tillgång till bilder, är att det finns möjlighet att söka på bildernas generiska innehåll. Det 
indikeras av den höga förekomsten av generiska termer i undersökningen. 
 
De specifika termerna förekom nästan lika ofta som de generiska och de specifika attribut som 
förekom överlägset flest gånger var personnamn och organisationsnamn. Även kategorierna tid 
och plats visade sig vara viktiga ingångar. Årtionde användes oftare än exakta årtal och en 
specificerad stad angavs oftare än gatunamn eller county. Men det är viktigt att komma ihåg att 
även om sökning på exempelvis exakta årtal och gatunamn inte är särskilt vanligt förekommande 
så kan de ha stor betydelse. 
 
Även om de flesta bildletare säkerligen är intresserade av bildernas uttryck, så visar den här 
undersökningen inte några tecken på att expressiva indexeringstermer skulle öka 
tillgängligheten. Det är svårt att föreställa sig vilka indexeringstermer som skulle väljas för att 
möta de åtta användarbeskrivningar i den här studien som innehöll subjektiva och emotionella 
termer, menar Collins. Användaren måste själv granska bilden eller en surrogatbild, för att 
avgöra hur väl den överensstämmer med de subjektiva och emotionella önskemålen. 
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Det vanligaste syftet med bildsökningen var att finna bilder för publicering eller utställningar. 
Ändå var termer som efterfrågar det som Collins kallar visuella attribut ovanliga. Endast 7% 
innehöll sådana termer och de gällde interiör-exteriör, färg-svartvitt och detaljer. Collins påpekar 
att den här undersökningen speglar hur sökbehovet formuleras i sökningens inledningsskede. Det 
är möjligt att dessa attribut spelar större roll i slutet av sökprocessen. Genre 10% och fysiska 
attribut 6% tycks nödvändiga att indexera för att kunna möta önskemål efter exempelvis 
landskapsbilder, porträtt eller efter bilder utförda i en viss teknik. Hur efterfrågade visuella 
attribut, genre och fysiska attribut är kan se annorlunda ut i samlingar med andra 
användargrupper. 
 
I studien framkom det förvånande resultatet att endast 4% sökte på bildernas upphov 
(exempelvis upphovsman eller knutna till en viss tidning). Det borde avskräcka från att 
tillgängliggöra bildsamlingar enbart efter upphov, vilket förutsätter en viss förkunskap om 
bilden. Inte någon användare i den här studien visade något intresse för bildernas kontext, på så 
vis att de sökte efter individuella bilder och inte uttryckte något behov av att studera samlingar. 
Att behålla bildens koppling till den kontext den skapades i är viktigt för att upprätthålla dess 
värde som tidsdokument. Det är dock osäkert hur många nuförtiden som använder bilder som 
primärkällor, menar Collins och en studie av hur bilder används och vad det skulle implicera för 
samlingarna är ett uppslag till ytterligare forskning. 
 
Collins betonar hur de enskilda institutionerna slutligen måste avväga hur indexeringspolicyn ska 
fastställas beroende på användargrupp och typ av bilder. Hon menar att det kanske bästa sättet att 
ge effektiv återvinning av bilder är att indexera de vanligast förekommande attributen, med hjälp 
av en kontrollerad vokabulär i kombination med surrogatbilder. Istället för att indexeraren lägger 
tid på en detaljerad och komplicerad indexering som syftar till att förfina den verbala sökningen, 
så är det bättre att överlåta de finare distinktionerna till användaren att göra genom att granska en 
mängd surrogatbilder. 
 
De attribut som efterfrågades oftast i den här studien är också sådana termer som kan indexeras 
med hög konsistens indexerare emellan. Inga specialkunskaper eller subjektiva analyser krävs 
heller för att identifiera dem. Slutligen menar Collins att ett bildåtervinningssystem som inte ger 
tillgång till bilderna genom ämnessökning kommer inte att lyckas möta användarnas behov. 
Även en knapphändig ämnesbeskrivning, med tanke på tid och kostnad, är bättre än ingen alls. 
 
 
 
2.9 User’s Relevance Criteria in Image Retrieval in American History 
 Youngok Choi och Edie Rasmussen 
 
 
Författarna och genomförare av studien anser användares relevansbedömning vara en viktig 
faktor att ta i beaktande för byggandet och utvärderandet av informationsåtervinningssystem. 
Studien bygger på tidigare forskning kring relevansbedömning både av textuell och icke-textuell 
information. De skriver att användarbaserad relevans består av tre delar. Dessa delar är: 
kognitiva aspekter, förhållande aspekter och dynamiska aspekter. 
 
De kognitiva aspekterna påverkar informationssökningsprocessen när information som redan är 
eller blir känd hjälper användaren att lösa sitt problem. Ett återvunnet dokument kan ändra en 
användares uppfattning om vad som är relevant och inte. Kognitiva aspekter är också relaterade 
till sättet på vilket informationen presenteras. Användaren påverkas eventuellt olika av till 
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exempel textuell och icke-textuell information och i vilken ordning informationen presenteras. 
Den situationella aspekten påverkar också synen på relevans. Användares åsikter kring relevans 
skiftar från gång till annan och beroende på vilka behov eller uppgifter de söker uppfylla för 
stunden. Denna föränderlighet hos synen på relevans och det faktum att användare faktiskt 
använder ett flertal olika kriterier (istället för bara ett enda) för relevansbedömning utgör den 
dynamiska aspekten. 
 
Författarna hävdar också att uppmärksamheten skiftat från att huvudsakligen ha varit riktad mot 
systemorienterad relevans till den mera användarorienterade sådan. Författarna anser vidare att 
man dock vet väldigt lite om vilka kriterier användare använder när de gör relevansbedömning 
av bilder och vilken form av textuell information (om bilderna) användarna behöver som hjälp 
för att kunna göra denna relevansbedömning. Det är nämligen system för återvinning av bilder 
studien riktar in sig på. 
 
Målet med studien var att finna bevis för studiedeltagarnas kognitiva förändring i fråga om olika 
kriterier som används vid relevansbedömningen av bildinformation, mellan, före och efter 
informationsåtervinningsprocessen och utröna vilka kriterier användarna använder sig av vid 
relevansbedömningen. Författarnas frågeställningar var: 
 

• Vilka kriterier hos själva bilden (visuella kriterier) är avgörande vid deltagarnas val av 
relevanta bilder? 

• Vilka textuella representationer (textuella kriterier) är avgörande vid deltagarnas val av 
relevanta bilder? 

• Ändras betydelsen som deltagarna ger de olika kriterierna före sökningen till efter 
sökningen?  

 
Studiens deltagare var fakultetsmedlemmar och examensstudenter vid Department of History vid 
Carnegie Mellon University, Dunquesne University och University of Pittsburgh år 1999. 
Fakultetsmedlemmarna var arton till antalet och studenterna, som var i behov av bilder i sina 
studier av amerikansk historia, var tjugo stycken. Allt som allt deltog alltså 38 historiker i 
studien. 
 
Studien använde sig av de bildsamlingar som ingick i American Memory. Denna databas är i sin 
tur en del av the National Digital Library of the Library of Congress. 
 
Data samlades in med hjälp av två frågeformulär, personliga intervjuer och ljudinspelning. Man 
använde två frågeformulär för att skaffa information om studiedeltagarnas åsikter gällande både 
de visuella och de textuella relevanskriterierna. Ett av formulären användes vid inledningen av 
undersökningen och det andra i slutet. Det första formuläret, som studiedeltagarna alltså fick 
svara på före några bilder återvunnits för deras räkning, bestod av två delar. I den ena delen fick 
de tala om vad för slags bilder de sökte, vilka ord de ansåg beskrev dessa bilder och varför 
bilderna eftersöktes. Den andra delen bestod av ett antal påståenden om vad som gjorde en bild 
användbar, som skulle rankas på en sjugradig skala för att på så sätt avgöra vilka kriterier 
studiedeltagarna, före de blivit presenterade några bilder, såg som viktiga vad gällde 
relevansbedömning. I samband med det första frågeformuläret intervjuade man också 
studiedeltagarna för att få en uppfattning om vad för slags bild de önskade och varför de sökte 
just den typen av bild. 
 
Utifrån deltagarnas informationsbehov återvanns bilder och bland dessa valdes tjugo slumpvis ut 
och presenterades för respektive individ. Det andra frågeformuläret användes i denna fas dels för 
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att samla in information om vilka kriterier studiedeltagarna såg som viktiga vid 
relevansbedömning efter att återvinningen var klar och de hade erhållit de bilder som letats fram 
åt dem. Dels användes det för att avgöra om bilderna som presenterades dem verkligen var 
relevanta. På så sätt kunde man bedöma huruvida deltagarnas åsikter och 
relevansbedömningskriterierna ändrats. Även i samband med det andra formuläret genomfördes 
en uppföljningsintervju. 
 
De visuella kriterier som användarna fick benämna som viktiga eller oviktiga vid 
relevansbedömning togs ut från tidigare studier inom området. Nio kriterier valdes ut (det inom 
parentes är de engelska originaltermerna för respektive kriterium och de som kommer att 
användas senare i sammanfattningen av denna studie, när det refereras till just dessa kriterier): 
 

• huruvida bilden är anknuten till det användaren söker (topicality) 
• huruvida bilden visar det som användaren eftersöker (accuracy) 
• om tidsperioden som avbildas är inom den period användaren studerar (time frame) 
• om bilden ger användaren nya idéer och ny insikt (suggestiveness) 
• om bilden är ny för användaren (novelty) 
• huruvida bilden har det mått av detaljrikedom användaren kräver (completeness) 
• hur tillgänglig bilden är (accessibility) 
• om bilden är intressant och tilltalar användaren (appeal of information) 
• stämning, känslor, synvinkel, färg et cetera (technical attributes of images) 

 
Åtta kriterier för textuell information om bilder valdes ut. Dessa var: 
 

• titel 
• publikationsdatum 
• fotografens eller skaparens namn 
• ämnesord 
• anteckningar 
• medium 
• information om samlingen (i vilken bilden återfanns) 
• information om var bilden förvarats 

 
För att utreda huruvida ordningen, i vilken informationen presenterades, hade någon inverkan på 
vilka kriterier som ansågs som viktiga gav man en grupp av studiedeltagarna bildernas textuella 
information före själva bilderna och bad dem göra en relevansbedömning utifrån denna. Resten 
av deltagarna gavs bilderna först och textinformationen sedan. Författarna fann inga bevis som 
talade för att relevansbedömning var lättare för någon av de båda grupperna. Textuell 
information om bild och bilden själv verkade vara lika viktiga. Man kunde alltså inte finna några 
skillnader mellan de två grupperna. 
 
Vid sammanställningen av resultaten från det första frågeformuläret framstod topicality, 
accuracy och completeness som de högst rankade visuella kriterierna. Användarna verkade anse 
att just dessa var viktiga faktorer för relevansbedömning. För den textuella informationen var 
publikationsdatum, anteckningar och ämnesord viktigast som kriterier i den första utfrågningen. 
 
När testpersonerna väl fick se sina bilder i samband med att det andra formuläret introducerades 
ändrades synen, på vilka kriterier som var viktigast, något. Viktigast nu blev topicality, time 
frame och accessibility. Topicality behöll dock sin plats som viktigaste kriterium i båda 
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utfrågningarna. Även synen på vilka som var de viktigaste textuella kriterierna ändrades något 
till att bli publikationsdatum, titel och ämnesord. 
 
Bilder ansågs inte som relevanta för användarna om de: 
 

• inte var relevanta till personens topic 
• inte gav tillräcklig textuell information 
• inte var tillräckligt skarpa eller innehöll tillräcklig detaljrikedom 
• redan återvunnits och var kända av personen 
 

  
 De visuella relevanskriteriernas   De visuella relevanskriteriernas 
 ordning efter det första formuläret.  ordning efter det andra formuläret. 
 
 Topicality       Topicality 
 Accuracy       Time Frame 
 Completeness      Accessibility 
 Suggestiveness      Accuracy 
 Time Frame      Completeness 
 Novelty       Novelty 
 Accessibility      Appeal of information 
 Technical attributes     Suggestiveness 
 Appeal of information     Technical attributes 
 
 
  
 De textuella relevanskriteriernas   De textuella relevanskriteriernas 
 ordning efter det första formuläret.  ordning efter det andra formuläret. 
 
 publikationsdatum     publikationsdatum 
 anteckningar      titel 
 ämnesord       ämnesord 
 titel        anteckningar 
 information om var bilden förvarats  information om var bilden förvarats 
 information om samlingen    information om samlingen 
 medium       medium 
 fotografens eller skaparens namn   fotografens eller skaparens namn 
 
 
Inledningsvis (vid genomgången av det första frågeformuläret) verkade intresset för bilder 
ganska lågt och man var inte särskilt intresserad av att anstränga sig för att få tag på dem. Man 
ansåg att bilder inte utgjorde en källa som så att säga krävdes för att lösa den uppgift man hade, 
utan att bilder endast hade kompletterande syfte. När bilderna sedan presenterades (vid 
genomgången av det andra frågeformuläret) ändrades dock denna uppfattning. Deltagarna ville 
genast veta var de kunde få tag på dessa bilder och blev nöjda när det framkom att de var 
tillgängliga via webben. Huvudparten av deltagarna verkade inte vara medvetna om att de 
digitala resurserna ens fanns. Tydligen påverkade kunskapen om nya media och tillgängligheten 
av digitala resurser åsikten om just kriteriet accessibility. 
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De visuella kriterier som i den första utfrågningen ansågs ha hög betydelse ändrades mycket lite 
till det bättre eller sämre i och med den andra utfrågningen. De visuella kriterier som från början 
ansågs ha lågt värde ändrades dock mer. Det hela tyder enligt författarna på att det finns kriterier 
som är statiska och som inte ändras under vilka förhållanden behovet för relevansbedömning än 
uppstår. 
 
Av studien framgick att deltagarna gjorde huvuddelen av sin relevansbedömning utifrån själva 
bilden. Huruvida det som återgavs på bilden var relevant eller ej var viktigast. Dock verkade 
flera deltagare ha problem att göra en bedömning av relevansen utan att först ta del av bildens 
textuella information. Författarna drar slutsatsen av att det i slutändan är bilden som avgör men 
att textuell information om den även spelar en stor roll. 
Författarna anser själva att deras studie pekar på att: 
 

• system för bildåtervinning bör tillåta användaren att ögna igenom en mängd bilder åt 
gången, då detta gör relevansbedömningen lättare. Endast genom att se bilden kan en 
användare avgöra huruvida den verkligen är relevant eller ej. 

 
• system för bildåtervinning bör ge användaren möjlighet att kontrollera hur bilderna visas 

på skärmen. Till exempel hur många bilder som visas och ifall deras textuella 
information ska visas eller ej. 

 
• bildåtervinningssystem bör vara interaktiva. Det vill säga, de bör tillåta relevansfeedback 

för att hjälpa användaren att göra sin sökning bättre. 
 
 
 
2.10 User Reactions as Access Mechanism: An Exploration Based on Captions  
 for Images 
 June M. Abbas, Brian O’Connor och Mary O’Connor 
 
 
I denna studie vill författarna utforska varför bilder egentligen eftersöks och varför de anses vara 
värdefulla eller inte. Författarna, Brian O’Connor, Mary K. O’Connor och June M. Abbas, 
intresserar sig i första hand inte för på vilket sätt bilder ämnesbeskrivs eller vilka övriga möjliga 
ingångar i ett indexeringssystem, såsom upphovsman, publikationsdatum eller titel, en bild kan 
ges. De poängterar det faktum att bilder svårligen låter sig ämnesbeskrivas av ord och vill finna 
ett alternativt sätt att komma åt bilderna. 
 
För att komma ifrån de problem det innebär att representera bilder med text anser författarna att 
man bör eller åtminstone kan samla in användares åsikter om bilder, åsikter om hur bilder kan 
användas, vilka känslor och tankar de väcker och så vidare och som dyker upp under 
sökprocessen. Dessa åsikter kan sedan användas för att skapa kategorier, som senare kommande 
användare kan utnyttja i sitt sökande. Författarna riktar med andra ord in sig på de reaktioner 
som användare uppvisar när de möter bilder. Insamlande och genomgång av information om vad 
tidigare användare anser om bilder och vad de har använt dem till kan åtminstone ge indexeraren 
uppslag om vilka behov som eventuellt kan förväntas förknippas med bilderna vid senare 
sökningar av andra användare. 
 
Författarna skriver om problemet att de beskrivningar som en användare lämnar kanske aldrig 
kommer till nytta men påpekar att så faktiskt är fallet även när en professionell indexerare utför 
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jobbet. Dessutom tillkommer fördelen med att man kringgår de kostsamma och tidskrävande 
aspekterna med indexering och, som författarna påpekar, man har en god chans att utifrån den 
ansamlade mängden beskrivningar få en god bild av systemets användargrupps behov och 
perspektiv. 
 
Författarna påpekar att deras studie är baserad på tanken att resultaten ska vara funktionella, det 
vill säga att de ska vara praktiska snarare än teoretiska. Med detta vill de mena att de ämnar 
föreslå en indexeringsmetod som är väl förankrad i slutanvändarens verklighet, inte i teoretiska 
och filosofiska diskussioner om ämnestillhörighet eller disciplin. De vill ge indexerare en metod 
för bestämning av bilder som baseras på vad användarna tycker, hur de reagerar på bilder och 
vad de säger sig ha för nytta av dem. Att det sedan också är just användarna som genom sina 
reaktioner ger förslag på hur man kan beskriva bilden gör att indexeraren själv inte behöver oroa 
sig för den ofta intellektuellt krävande uppgiften att förse bilder med ämnesord. 
 
Termen indexering används i studien när författarna menar konstruerandet av en lista pekare till 
dokument. I deras fall dras dock inte dessa pekare från dokumentet (bilden) självt utan från 
kommentarer från användare. 
 
Författarna började med att genomföra en pilotstudie med femton bilder och tjugo 
försökspersoner. Försöket misslyckades på grund av en oklarhet i den för enkla instruktionen 
”beskriv bilderna och vilka reaktioner de väcker” (egen översättning). På grund av att många av 
försökspersonerna var studenter som erhållit graden MLS (Master of Library and Information 
Science) bestod svaren istället för förklarande text (som önskades) till stor del av beskrivningar 
konstruerade på samma sätt som Library of Congress Subject Headings. Därför formulerade man 
om instruktionerna och preciserade dem. De nya instruktionerna löd: 
 

• Skriv en förklarande text till bilden. 
• Lista ord och fraser som du skulle använda för att beskriva vad bilden föreställer. 
• Lista ord och fraser som beskriver det sätt på vilket bilden får dig att må. 

 
Dessa instruktioner användes med tjugofyra nya försökspersoner men med samma femton bilder. 
På det hela taget blev beskrivningarna nu mycket utförligare och mera berättande. Det 
upptäcktes att två mönster kunde utläsas i försökspersonernas svar. Författarna kallar dessa två 
mönster för narrativity (narrativitet) och antonymy (antonymi). Narrativitet, förklarar de, uppstod 
då försökspersonerna skrev små egna historier för att beskriva bilderna eller uttryckte frustration 
över att inte kunna göra det. Antonymi, förklaras det, uppstod när olika användare gav samma 
bild termer som stod i motsatsförhållande till varandra. Resultaten av pilotstudien gav författarna 
hopp om att deras undersökning skulle kunna gå att genomföra med givande resultat. 
 
Den ”riktiga” undersökningen blev större och mer genomarbetad. Testkollektionen bestod då av 
trehundra bilder med varierande motiv. Bilderna togs från författarnas egna fotografisamlingar 
och gjordes tillgängliga via webben. Till skillnad från i pilottestet där försökspersonerna satt 
tillsammans i ett rum och gavs fem minuter att beskriva varje bild fick de i den egentliga 
undersökningen flera veckor på sig att utföra instruktionerna och de kunde göra det via en egen 
uppkoppling. 
 
På bildernas hemsida presenterades en bild och ett exempel på hur beskrivningen kunde tänkas 
gå till. Varje försöksperson ombads beskriva hundra bilder av eget val. Huvudsidan hade dock 
endast textuella länkar av typen ”picture x” för att minska risken för ett snett urval. 
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Försökspersonerna var återigen studenter med graden MLS. Den här gången var de dock 120 
stycken till antalet och de hämtades från fyra olika platser i västra USA. 
 
Den slutliga analysen baserades på åttiotvå bilder. Dessa valdes ut på grund av att de vardera 
beskrivits av minst tio personer. Det som eftersöktes i beskrivningarna var adjektiv och 
adjektivfraser som beskrev försökspersonernas reaktioner på bilderna genom (egen 
översättning): 
 

• raka påstående (exempelvis, Denna bild får mig att bli glad.) 
• beskrivande substantiv (exempelvis, äckel, lugn, stolthet) 
• karaktärsdrag hos bilden (exempelvis, ljus, gyllene färger, mörk och dämpad) 

 
Vad som också eftersöktes var en bekräftelse på förekomsten av de två mönstren narrativitet och 
antonymi, som antytts i pilotstudien. Vid genomgången av den insamlade datan fann man att 
narrativity hade en stark förekomst, helt i enlighet med pilotstudien men att antonymi tvärtom 
hade låg förekomst. Dock fanns de båda med i resultatet. Denna låga förekomst av antonymi 
försöker författarna förklara med att det i pilotstudien kanske funnits ett högt antal 
”antonymiväckande” bilder. De anser att antonymi trots sin låga förekomst är viktigt. 
 
Följande deskriptiva kategorier skapades utifrån beskrivningarnas karaktär: 
 
Narrativa 
 

• Inledande fraser (exempelvis, påminner mig om…, ser ut som…) 
• Narrativa stycken (små historier) 
• Narrativa termer (exempelvis, nostalgi, fina minnen) 
• Allusioner till litteratur (exempelvis, Törnrosa, Guldlock, Bamse) 
• Associativa minnen 
• Kommentarer kring bildens framställning 

 
Antonyma 
 

• Förklarande bildtext 
• Reaktion 
• Gränsöverskridning mellan kategorierna 

 
Författarna finner stöd för sina teorier i resultatet. De anser att beskrivningar från användare ger 
ett rikt och varierande sätt att indexera bilder, ett sätt som samtidigt är funktionellt. Variationen 
hos svaren visar om något på den enorma börda som faller på en indexerare om hon eller han ska 
ta varenda möjlig aspekt av en bild med i dess beskrivning. 
 
Författarna anser att det i vidare studier vore intressant att förutom öka antalet bilder i 
kollektionen även låta försökspersonerna utgöras av en mera heterogen grupp människor. 
Ytterligare en möjlig instruktion för en kommande studie vore att låta försökspersonerna 
associera bilder med varandra, både med och utan textbeskrivning. 
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2.11 An Analysis of Image Retrieval Tasks in the Field of Art History 
 Hsin- liang Chen 
 
 
Den här studien utfördes bland högskolestudenter från två olika kurser inom ämnet konst- och 
arkitekturhistoria: Medieval Artistic Patronage och Medieval Cities. De hade fått i uppgift att i 
en skriftlig uppgift inkludera minst 20 bilder. De uppmuntrades att söka ur monografier från 
skolans stora konstbibliotek (the Frick Fine Arts Library) genom datorerna som erbjöd visuell 
bildåtervinning och även från Internet och andra tänkbara källor. 
 
Målet med den här studien var att upptäcka samband mellan de tre uppgifterna i bildåtervinning: 
beskrivning, sökning och interaktion och de två olika tillvägagångssätten att återvinna bilder: 
lingvistiskt eller visuellt. Dessutom undersöktes relationer mellan användarnas karaktärer (kön 
och IR-vana), användarnas egen bedömning av sökresultatet och det betyg den färdiga uppgiften 
fick. 
 
Mer specifika frågor som ställdes var: 
 

• Hade kön någon betydelse för hur framgångsrik en sökning blev? 
• Hade erfarenhet av OPACs någon betydelse för hur framgångsrik en sökning blev? 
• Hade erfarenhet av elektroniska databaser någon betydelse för hur framgångsrik en 

sökning blev? 
• Använde deltagarna i huvudsak termer eller fraser hämtade från deltagarnas beskrivningar 

av sina uppsatsämnen? 
• Var användarna kapabla att representera sina ämnen både visuellt och lingvistiskt? 
• Blev användarna mer säkra på hur de skulle representera sina ämnen visuellt i 

teckningsform när hela sökningen var genomförd och fler textuella sökfrågor hade 
genererats? 

• Var användaren kapabel att uttrycka sina sökfrågor både visuellt och lingvistiskt efter 
interaktionen i sökningen? 

 
Data samlades in genom två formulär och en intervju. Ett formulär innan sökningen där 
deltagarna först gjorde en skriftlig beskrivning av sitt ämne, sedan angav vilka nyckelord eller 
fraser de planerade att använda i sin sökning och även ritade bilder, som skulle representera 
deras ämnestitlar. När sökningen var avslutad fick de fylla i ett nytt formulär där de angav vilka 
nyckelord eller fraser som verkligen hade använts i sökningen. De fick också rita nya bilder som 
representerade deras ämnen. Deltagarna fick på en sjugradig skala ange hur säkra de kände sig på 
att representera sitt ämne i teckningsform före och efter sökningen. I en avslutande intervju 
reddes eventuella oklarheter ut och övriga fakta samlades in. 
 
Parametrar i undersökningen var: 
 

• kön, 
• erfarenhet av OPACs, 
• erfarenhet av elektroniska databaser, beskrivningsuppgiften (Hur många procent av 

nyckelorden eller fraserna som hade tagits från ämnestiteln eller beskrivningen), 
• antalet nyckelord eller fraser som deltagarna planerade att söka med, 
• antalet teckningar som användes för att representera ämnestiteln, 
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• nivån på säkerhet i att representera ämnestiteln i teckningsform före sökningen, uttryckt på 
en sjugradig skala, 

• antalet nyckelord eller fraser, som verkligen användes i sökningen, 
• antalet teckningar som användes för att representera ämnestiteln efter sökningen, 
• nivån på säkerhet i att representera ämnestiteln i teckningsform efter sökningen, uttryckt 

 på en sjugradig skala, 
• graden av framgång i sökresultaten såsom deltagarna själva bedömde det, uttryckt på en 

sjugradig skala och 
• det slutliga betyget som gavs den skriftliga uppgiften. 

 
Antalet nyckelord eller fraser som både planerades att användas och återfanns i beskrivningen av 
eller i titel till ämnet, var i genomsnitt 33,66%. Före sökningen var antalet nyckelord eller fraser 
som planerades att användas i genomsnitt 7.0 och antalet teckningar 2.65. Nivån på självsäkerhet 
i att representera sitt ämne i teckningsform var genomsnittligt före sökningen 2.9 på den 
sjugradiga skalan. Efter sökningen var antalet nyckelord eller fraser som verkligen använts i 
sökningen i genomsnitt 9.42 och antalet teckningar 3.46. Nivån på säkerhet i att representera 
ämnet i bild var i genomsnitt 3.80 på den sjugradiga skalan. I bedömningen av hur framgångsrik 
studenterna själva tyckte deras sökning varit så var den genomsnittliga poängen 5.73 på en 
sjugradig skala. Det genomsnittliga betyg, som den skriftliga uppgiften fick av läraren var 3.36 
på en fyrgradig skala. Relationer mellan de olika parametrarna undersöktes med hjälp av 
statistiska metoder. 
 
Bland studenterna var 10 manliga och 16 kvinnliga. Den enda parameter där det fanns ett 
signifikant samband med deltagarnas kön var erfarenhet av OPACs, vilket indikerade att de 
kvinnliga studenterna använde dessa oftare. Ingenting indikerade att kön skulle ha någon 
betydelse för hur framgångsrik en sökning blev. 
 
Det visade sig att studenter som oftare använde OPACs var mer självsäkra än de andra 
studenterna när det gällde att representera ämnena i teckningsform efter sökningen. De som hade 
mer vana vid OPACs bedömde också sitt sökresultat som mer framgångsrikt än de andra. 
 
Erfarenhet av elektroniska databaser i allmänhet hade inget signifikant samband med någon 
annan parameter. Erfarenhet av elektroniska databaser hade således inte någon betydelse för hur 
framgångsrik en sökning blev. 
 
Att upptäcka relationer mellan de olika uppgifterna i bildåtervinning (beskrivning, sökning, 
interaktion) var ett av studiens viktigare fokus. Relationen mellan beskrivningen av ämnet och 
sökningen visade sig inte vara särskilt stark i den här undersökningen. Deltagarna tycktes inte i 
huvudsak använda termer eller fraser hämtade från sina beskrivningar av uppsatsämnena. Endast 
33.66% av sökformuleringarna var tagna ur ämnesbeskrivningen eller titeln. Chen menar att 
möjliga förklaringar till detta är att de flesta inte visste hur de skulle formulera sitt 
informationsbehov och att de inte visste hur de skulle dra sökord ur beskrivningen. 
 
Relationen mellan sökning och interaktion analyserades genom tre parameterpar. 
 

• Det genomsnittliga antalet termer eller fraser i formulären före och efter sökningen. 
• Det genomsnittliga antalet teckningar före och efter sökningen. 
• Den genomsnittliga graden av säkerhet i att representera ämnet i teckningsform före och 

efter sökningen. 
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Det visade sig att det i genomsnitt användes fler ord vid interaktionen än vad studenterna 
planerat att använda innan. Det fanns också en signifikant relation mellan hur många ord som 
planerades att användas och hur många som sedan verkligen användes. 
 
Den genomsnittlige deltagaren genererade fler teckningar efter sökningen än före, men det 
påvisades ingen signifikant relation mellan antalet teckningar före och efter. Det indikerade att 
det fanns enstaka studenter i studien som gjorde många bilder innan sökningen men inte 
nödvändigtvis gjorde det efteråt. 
 
Den genomsnittlige deltagaren hade högre grad av säkerhet i teckningarna gjorda efter 
sökningen, men det var inte heller här någon signifikant relation vilket indikerade att vissa 
studenter som angav hög säkerhet i att teckna bilderna inte nödvändigtvis angav hög säkerhet 
efter sökningen. Nivån på självsäkerheten var låg både före och efter sökning, majoriteten kände 
sig osäkra på att representera ämnet i teckningsform. 
Analysen av relationen mellan beskrivning och interaktion visade att deltagare, som drog få 
nyckelord från sin ämnesbeskrivning före sökningen, använde fler nyckelord när de verkligen 
sökte även om det var osäkert om dessa kom från ämnesbeskrivningen. Dessa studenter 
utforskade fler sökfrågor under själva sökningen än de som tog många sökord från sin 
ämnesbeskrivning. 
 
Den andra viktiga fokus i studien var relationen mellan lingvistiskt och visuellt söksätt. Det 
påvisades en statistiskt säkerställd signifikant relation mellan antalet söktermer eller fraser som 
planerades att användas och antalet teckningar gjorda innan sökningen. Det indikerade att de 
som innan sökningen planerade att använda många termer även producerade många teckningar 
före sökningen. De som efter sökningen angav att de hade använt många sökord hade också gjort 
relativt många teckningar efter sökningen som representerade ämnet. Det fanns en signifikant 
relation mellan antalet teckningar som ritades före sökningen för att representera ämnet och 
nivån på säkerhet i dessa teckningar, men motsvarande relation mellan det genomsnittliga antalet 
teckningar efter sökning och graden av säkerhet i dessa fanns inte. Det indikerar att de som 
gjorde många teckningar efter sökningen inte för den skull kände sig mer säkra än de som ritade 
färre teckningar. Den genomsnittliga nivån på hur säkra deltagarna kände sig på att representera 
sitt ämne i form av teckningar var både före och efter sökning relativt låg. Skälen till osäkerheten 
återspeglas i formulären, där majoriteten av studenterna angav, både före och efter sökningen, att 
de inte var tillräckligt skickliga på att teckna. Vissa bilder angavs vara alldeles för komplicerade 
för att rita och en del deltagare tyckte det var svårt att känna till detaljer i bilderna eller om ämnet 
innan sökningen. En deltagare tecknade inga bilder alls eftersom hon inte kunde komma på 
några, vilket illustrerar att det krävs en viss kognitiv förmåga för att göra detta. Studien fann inga 
likheter mellan den skriftliga och den bildmässiga beskrivningsuppgiften. 
 
Analysen av relationen mellan nivån på hur lyckad sökningen varit och de tre uppgifterna, visade 
att deltagare som hade angett färre nyckelord eller fraser före sökningen bedömde sökresultatet 
mer framgångsrikt. Detsamma gällde antalet teckningar före sökningen. Studenter som ritade få 
teckningar före sökningen, gav sin sökframgång ett högt betyg. I formuläret efter sökningen fick 
eleverna motivera hur de bedömt sökningens framgång. Alla studenter utom en återvann minst 
20 bilder och dessa bilder var samtliga relevanta för deras ämnen. Ingen student upplevde 
sökprocessen som svår. Vad gäller relationen mellan betyget på den skriftliga uppgiften och 
övriga parametrar så fanns det inga samband utom mellan hur eleven själv bedömt 
sökframgången och betyget som uppgiften fick. 
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I avslutningen tar Chen upp den stora osäkerheten som användarna kände inför att uttrycka en 
sökfråga visuellt eftersom de bland annat inte ansåg sig vara tillräckligt duktiga tecknare. I 
väntan på att mer användarvänliga CBIR-system ska designas, så borde det satsas på 
användarutbildning. De borde få träning och instruktioner i hur en visuell sökfråga kan se ut. 
Den kan vara komplex men behöver inte vara det. En visuell sökfråga kan lika gärna bestå av en 
geometrisk form, men det kan krävas en viss träning och ansträngning för att förstå hur det ska 
gå till. 
 
Resultaten i den här studien menar Chen föranleder honom till fortsatt forskning kring hur 
användarvänliga nuvarande CBIR-system är, vilket borde studeras med hjälp av kognitiva 
modeller. Han menar att det behövs forskning kring hur CBIR-systemen påverkar användarens 
sökbeteende, om människor kan beskriva sitt informationsbehov i visuell form eller om det 
behövs nya sökfunktioner och hur de i så fall skulle se ut. 
 
 
 
2.12 An Exploratory Study of Intellectual Access to Digitized Art Images 
 Samantha Kelly Hastings 
 
 
Denna undersökning är begränsad till en mycket smal och specialiserad användargrupp nämligen 
konsthistoriker. Studien analyserar de sökfrågor som dessa användare riktar mot en samling 
bestående av karibiskt måleri. Deltagarna sökte i en databas där både katalog och bilder fanns 
digitaliserade, men hade också möjlighet att söka i en kortkatalog bland de fotografier av 
målningarna som användes vid digitaliseringen. Begreppet ”intellectual access” i artikelns titel, 
definieras som användarens förmåga att först hitta och sedan kunna utnyttja den relevanta bilden 
som återvunnits. Med begreppet query avses antingen ett uttalat behov eller en avsedd 
användning. 
 
Syftet med studien var att studera hur konsthistorikers sökfrågor påverkas av 
återvinningsvariabler och möjliga sökingångar. Att välja en expertgrupp motiverades genom att 
uppsättningen sökfrågor skulle bli mer fokuserad. Experter handplockades från olika akademiska 
institutioner som antingen hade karibiskt måleri som sitt specialområde eller som ett intresse. 
Åtta deltagare ingick i studien. 
 
Målningarna som var 66 stycken hade fotograferats och digitaliserats före studien. Både 
fotografierna i kombination med kortkatalogen och de digitala bilderna ingick i studien. 
Särskilda skärmar för att kunna arrangera eller gruppera de återvunna fotografierna manuellt 
tillverkades åt deltagarna. Den kataloginformation som både fotografierna och de digitala 
bilderna hade från början var: katalognummer, konstnär, ursprung, medium, dimensioner, datum 
för införskaffning och beskrivning/titel. Efter en pilotstudie infördes även fält för bland annat 
teman, stil, form och berättande bildelement. Data samlades in genom observation av deltagarna 
och intervjuer. 
 
Varje sökfråga analyserades tillsammans med den återvunna bilden, huruvida den grupperats 
med andra bilder av användaren, vilka fält i katalogen som utnyttjats för sökningen, om bilden 
manipulerats och vilken upplösning som valts. I studien betraktades en query som en fråga riktad 
att besvaras antingen med hjälp av en individuell målning eller hela samlingen. 
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Hastings fann att konsthistorikernas sökfrågor befann sig på fyra nivåer. Sökfrågor på den första 
och enklaste nivån kunde ofta besvaras med hjälp av enbart den skriftliga kataloginformation. 
Hit räknades frågor som lyder: Vem gjorde … ? När målades …? Finns det någon …? På den 
här nivån var det ingen skillnad mellan sökningar bland fotografierna och de digitala bilderna. 
Hastings menar att ytterligare textfält skulle kunna utöka och förenkla användandet av 
konstbilder för denna typ av frågor. 
 
Nivå två frågor kunde inte besvaras på ett enkelt sätt som sökfrågor på den första nivån, utan 
krävde att bilderna och/eller den textuella kataloginformationen först sorterades, arrangerades 
eller manipulerades på något sätt, automatiskt eller manuellt, så att det sedan gick att göra 
jämförelser. Nivå två delades in i två underavdelningar. En typ av sökfrågor som sökte 
konstnärer, men utan att det för den skull behövde vara ett specifikt namn som efterfrågades. Det 
kunde till exempel vara ett behov av att jämföra två konstnärers bilder för att se om de tillhört 
samma skola. Den andra typen av sökfrågor sökte textuell information och en typisk sådan fråga 
kunde gälla hur många konstnärer från ett visst land som samlingen innehåller. Båda typerna av 
nivå två frågor blev mer komplexa i den digitala databasen. Eftersom datorn enkelt, snabbt och 
felfritt sorterade de återvunna dokumenten så fortsatte deltagarna då att utforska det sorterade 
materialet med fler följdfrågor. Hastings menar att ytterligare möjligheter att bearbeta 
sökresultatet skulle förenkla nivå två sökfrågor. Hon påpekar att den här nivån inte 
överensstämmer med den preikonografiska nivån. 
 
På nivå tre befann sig sökfrågor som också kräver jämförande men på ett djupare och mer 
detaljerat sätt. Oftast behövde bilderna förstoras för att kunna studeras. Här fanns fyra 
underkategorier för sökfrågor som gäller färg, ämne, stil och jämförelser. Typiska frågor på nivå 
tre kunde vara: Vilken/vilket aktivitet/objekt skildras i bilden? Vilken färg har använts …? Jag 
skulle vilja jämföra …För att besvara sådana sökfrågor krävdes datorfunktioner för att kunna 
zooma in och visa mer än en bild åt gången och kortkatalogen användes inte alls. I vissa fall var 
upplösningen för dålig för att kunna besvara frågorna. När det gällde sökningar efter ämne och 
stil så ökade de i komplexitet allteftersom datorns funktioner utnyttjades. En deltagare började 
med att jämföra bilder två och två men övergick till att studera dem fyra och fyra, en annan 
övergick från att sortera bilderna efter textinformationen till att sortera efter objekt som var 
synliga i bilden. Hastings menar att frågor på den här nivån är beroende av datorfunktioner för 
till exempel visning av mer än en bild, förstoring och inzoomning. Hon menar också att för att 
kunna jämföra områden i bilderna för att besvara frågor som gäller objekts- eller 
ämnesidentifikation krävs att bilderna har hög upplösning. 
 
På nivå fyra präglades frågorna utifrån letandet efter möjliga kategorier för att ämnesindela 
bilderna. Frågorna syftade till att definiera vad bilderna handlade om. Förhållningssätten var 
antingen att använda redan existerande kategorier från det egna arbetet eller från konsthistorien 
eller så utgick de från bilderna, studerade dessa för att bestämma möjliga kategorier. Det visade 
sig att de digitala bilderna studerades mer ingående än fotografierna och att fler tilläggsfrågor 
ställdes i det digitala systemet vilket för en användare till exempel resulterade i fler och 
förändrade kategorier i jämförelse med de hon gjorde med hjälp av fotografierna. Bland annat på 
grund av att nya och fler detaljer upptäcktes med hjälp av förstoringsfunktionen. Två av 
deltagarna riktade ingen fråga alls till fotografierna på den här nivån. En del sökfrågor på den här 
nivån kunde inte besvaras varken med hjälp av bilderna eller textinformationen utan skulle ha 
behövt ytterligare uppgifter för att kunna besvaras, såsom teoretisk, biografisk eller historisk 
information. Hastings menar att tillgång till sekundära källor i fulltext skulle underlätta 
användandet av digitala bilder på nivå fyra. 
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Hastings avsåg att jämföra med tidigare texter där konsthistorikers sökbeteende i 
ickedigitaliserade samlingar analyseras med hjälp av Panofskys nivåer, för att se hur de 
överensstämde med sökningar i en digital miljö. Hon menade att om Panofskys nivåer går att 
urskilja även i digital miljö skulle det vara möjligt att skapa indexeringssystem med motsvarande 
nivåer. De nivåer som Hastings urskiljer tycks inte vara jämförbara med dessa så den analysen 
uteblir. I sista stycket om vad resultatet implicerar för konstruerandet av bilddatabaser menar hon 
att de identifierade nivåerna kan hjälpa databaskonstruktörer att se vilka sökingångar som behövs 
och att välja vilka datorfunktioner som behövs för sökning och bearbetning av sökresultaten. 
 
 
 
2.13 Information Seeking Behaviour in Image Retrieval, VISOR Final Report 
 Lynne Coniss, Julie Ashford och Margaret Graham 
 
 
Författarna ansåg att det fanns ett behov av bättre bildåtervinningssystem, som i större 
utsträckning möter användarnas behov. Systemutvecklare behöver en större insikt av kraven 
användarna har för att bättre kunna anpassa systemen till användarna, eftersom det är omöjligt att 
på ett effektivt sätt kunna utveckla något om man inte vet hur det kommer att användas. 
 
Målet med detta forskningsprojekt var att undersöka hur informationssökningsbeteendet såg ut 
hos användare inom olika discipliner och domäner. Syftet var att nå förståelse om hur och varför 
människor söker och använder visuell information. Genom studien ville forskarna: 
 

• studera behoven och karaktärsdragen hos slutanvändarna och deras handlingar, först och 
främst inom en elektronisk miljö. 

• utveckla modeller för informationssökningsbeteende inom bildåtervinning genom 
kontextuella studier av människor på deras arbetsplatser. 

• påverka utvecklingen av framtida bildåtervinningssystem så att digitala bildsamlingar kan 
utnyttjas till sina fulla potential. 

 
Man antog en kvalitativ forskningsmetod eftersom en sådan, enligt forskarna passar studier där 
ingen sammanhängande mängd kunskap redan finns. 
 
Före man tog kontakt med potentiella deltagarorganisationer ansågs det nödvändigt att etablera 
någon form av kriterier för hur deltagarna skulle vara beskaffade. Huvudmålet var att få tillgång 
till en användargrupp som använde bilder som en del i sin yrkesroll, som behövde återvinna 
bilder från en manuell (fysisk) eller elektronisk (digital) databas och som var villig att deltaga i 
studien. Målet var att fokusera små deltagarurval valda särskilt för att passa in i studien i det att 
de ansågs vara ”informationsrika” för studiens syfte och målsättning. Deltagare ansågs vara 
passande studieobjekt om de: 
 

• ägnade sig åt bildsökning och bildåtervinning. Detta var tvunget en del i yrkesvardagen hos 
varje individ som skulle deltaga i studien. Medan det inte var tvunget att bildsökning och 
bildåtervinning nödvändigtvis måste utgöra objektens huvudsyssla i yrket måste de 
åtminstone vid något tillfälle ägna sig åt sysslan. 

• hade ”sök- och återvinningstrovärdighet”. Den databas som deltagarna arbetade med skulle 
vara tillräckligt stor. En del databaser ansågs för små i det att användarna  inte egentligen 
behövde genomföra en sökning eftersom de redan visste bilden i frågas plats i systemet 
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eller var så ”hemvan” med en elektronisk bilddatabas att de istället för att utföra direkta 
sökningar bara hämtade de bilder de önskade. 

• använde sig av rätt typer av bilder. Den visuella information som deltagaranvändarna 
skulle använda sig av begränsades till stillbilder (till exempel: fotografier, målningar, 
medicinska bilder, arkitektoniska ritningar et cetera). 

 
Ett visst mått av naturligt urval skedde också eftersom vissa organisationer inte var villiga eller 
kunde deltaga. 
 
Fyrtiofem användare av manuella och elektroniska bildåtervinningssystem inom en rad olika 
yrken deltog i studien. Yrkeskategorier och organisationer som deltog var: 
 

• ett regionsmuseum, 
• bildbibliotek (två kommersiella och ett medicinskt), 
• en arkitektfirma, 
• ett radio/tv företag, 
• en polisavdelning, 
• en tidning, 
• en akademisk avdelning för konsthistoria och 
• en radiologiavdelning. 

 
Inom dessa organisationer var individerna som deltog antingen användare som återvann bilder åt 
andra, slutanvändare som genomförde återvinningen åt sig själva eller slutanvändare som lät 
andra återvinna bilderna åt sig. 
 
Inledande möten med individer i ledande eller övervakande positioner i organisationerna gav ett 
tillfälle att förklara och diskutera projektet i detalj och besvara frågor innan datainsamlingen. 
Samma individer blev också ett slags kontaktpersoner till vilka studiegenomförarna kunde 
återvända för att få reda ut oklarheter senare under studien. Vid dessa inledande möten samlades 
information in om organisationernas struktur, mål, deltagarna, arbetsmiljön och hur det system 
organisationen använde sig av var beskaffat. 
 
Frågeformulär användes för att samla in information om deltagarna och den kontext i vilken de 
arbetade. Frågor relaterade till deltagarnas roll i organisationen, hur länge de haft denna roll och 
vilken grad av träning och erfarenhet de besatt gällande det aktuella återvinningssystemet 
ställdes. 
 
Informell observation användes för att samla in information om arbetssituationen (det vill säga 
organisatorisk struktur, fördelning av resurser, interaktion arbetare emellan, kulturella aspekter 
och beteenden och handlingar som förekom trots att de inte framkommit i det inledande 
frågeformuläret) i de olika organisationerna. 
 
Att spela in deltagarna medan de löste ett typiskt sökuppdrag erbjöd möjligheten att observera 
normalt arbetsbeteende. Studiegenomförarna erkänner att deras närvaro kan ha påverkat 
deltagarna men anser att fördelarna med metoden väger tyngre än nackdelarna. Proceduren var 
sådan att deltagaren fick prata sig igenom ett sökuppdrag. De ombads använda exempel från 
tidigare nyligen genomförda sökningar om möjligt. Studiegenomförarna hade också möjligheten 
att ställa frågor under sökningen för att utreda oklarheter. Muntliga redogörelser upptogs alltså 
från varje deltagare. Två studiegenomförare deltog vid varje session för att göra det hela så 
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effektivt som möjligt. Observationer som gjordes i de muntliga redogörelserna användes senare 
vid ytterligare intervjutillfällen. 
 
Intervjuer ansågs som en nödvändig del av studien. Individuella djupgående intervjuer varade i 
ungefär en timma och spelades in på band, för att senare transkriberas. Också vid dessa sessioner 
fanns två studiegenomförare alltid med, en som ledare av intervjun och en som stöd. Man 
använde sig av ett slags mall som formade grunden för vad som skulle tas upp under intervjuerna 
för att på så sätt säkerställa att intervjuerna genomfördes på i stort sett samma sätt och att de 
handlade om samma saker. Ingen lista med förutbestämda frågor användes dock utan en mera 
konversativ inriktning användes. Saker som togs upp av intervjumallen och som således skulle 
utredas i varje intervju var: 
 

• den organisatoriska strukturen, 
• individens roll i organisationen, 
• individens interaktion med övriga anställda, 
• sökprocessen och 
• användningen av bildåtervinningssystemet i fråga. 

 
När- och varhelst det var möjligt och passande insamlades kompletterande dokumentation. 
Exempel på sådan dokumentation var dokument relaterade till den organisatoriska strukturen, 
information om katalogiseringen, exempel på ifyllda sökformulär och bilder eller videosekvenser 
av de använda systemens gränssnitt. 
 
Efter datainsamlingen hölls ett kort möte, en så kallad uppföljning, med den person som man 
knutit kontakt med i de inledande mötena. Detta visade sig användbart för att utreda oklarheter 
eller för att ställa frågor i anknytning till observationen av användarna och deras muntliga 
redogörelser. 
 
Intervjuerna och de muntliga redogörelserna gicks igenom i detalj och man gav olika koder till 
olika delar av texten beroende på de ämnen de syftade till. Inledningsvis läste man bara igenom 
informationen vilket gav en bild av hur stor datan man skulle få var. Allteftersom analysen 
fortgick gjordes anteckningar av vad deltagarna ansåg vara viktigt, vilka ämnen som förekom 
oftast. Så snart man hade arbetat sig igenom ett antal intervjuer gick det att utläsa hur och vilka 
begrepp och teman som användes, vilka som intog en central plats både inom de olika 
organisationerna och dem emellan. Man använde sedan dessa anteckningar för att analysera 
resten av intervjuerna. Begrepp och teman som var lika varandra benämndes olika inom olika 
organisationer så det blev nödvändigt att arbeta fram ett gemensamt namnschema för dem. 
Senare i analysen kunde textstycken inom samma grupp analyseras tillsammans och på så sätt 
kunde en ännu tydligare bild av deltagarnas användning av termer vid bildsökning skapas. 
 
I och med den slutgiltiga analysen drog man samman huvudteman och kartlade och tolkade hela 
informationsmängden. Det hela resulterade i utvecklandet av en modell över deltagarnas 
bildåtervinningsbeteende. 
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Resultaten delades upp i fem avdelningar: 
 
1. Deltagarprofiler, som erbjöd en översikt av varje organisation. 
2. Olika former (klasser) av bildanvändning, som illustration, lärande, idéinspiration,  
  estetik. 
3. Olika typer (klasser) av bildsökning. Denna avdelning delades in i fyra typer av  
  sökningar, nämligen: specifika, semispecifika, konceptuella/abstrakta och vaga. 
4. En övergripande bild av bildanvändarnas miljö genom en serie förhållanden. Denna  
  avdelning bestod av fem kategorier som alla interagerar, direkt eller indirekt och  
  påverkar bildsökningsprocessen. Kategorierna var: 

Arbetsplats 
Tillgångar/resurser 
Personlig påverkan/influens 
Kommunikation och interaktion 
Bildåtervinningssystem 

 
5. Bildsökningsprocessen påverkades av den komplexa interaktionen mellan de kontextuella 
  faktorerna och bidrog till hur användaren sökte och i slutändan valde och använde 
  bilderna. Alla resultat knöts samman för att skapa en generaliserad, holistisk  
  representation av bildsökningsprocessen som bestod av sex delar (orden inom  
  parentes är de engelska originaltermerna): 

Inledning (starting) 
Skapa överblick (scoping) 
Tillämpning (applying) 
Urval (selecting) 
Upprepning (iterating)  
Avslut (ending) 

 
I kapitlet Access (Search/Retrieval) Mechanism samlade Coniss, Ashford och Graham en mängd 
faktorer hos de olika organisationernas respektive återvinningssystem, som deltagarna ansåg 
direkt påverkande vad gällde bildåtervinning. 6 Först och främst framkom det att de flesta 
deltagarna föredrog att använda digitala system. Detta på grund av att digitala system erbjuder en 
mer flexibel sökning, att de erbjuder en snabbare tillgång till bilderna, är behändiga och att de är 
trevligare att ha att göra med. De som ändå tyckte bättre om de manuella systemen gjorde detta 
på grund av de gillade att ”hålla bilden i sin hand” eller på grund av att de var ovana vid datorer. 
 
Typer av sökningar: 
 

• Specifika. Sökningar där endast en bild tillfredställer användarens behov. 
Radiologiavdelningen och den akademiska avdelningen för konsthistoria stod för det 
flesta antalet sådana sökningar. 

• Semispecifika. Sökningar där endast en ur en mindre återvunnen mängd liknande bilder 
duger. 

                                                 
6 Alla de fem avdelningar som resultatet av studien delades upp i påverkar en användare i hennes bildåtervinning 
och bildanvändning. Men, för att hålla oss till de begränsningar vi gör i denna uppsats, riktar vi in oss på det som för 
oss verkar vara mest intressant, nämligen avdelning tre (om olika former (klasser) av bildsökning.) och den femte 
kategorin under avdelning fyra (o m bildanvändarens miljö). I studien heter detta kapitel Access (Search/Retrieval) 
Mechanism. 
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• Konceptuella/abstrakta. Sökningar där man letar efter bilder som representerar någon form 
av idé eller koncept eller är abstrakta. Tar lång tid och i studien utfördes denna typ av 
sökningar mest av användare i anknytning till reklam. 

• Vaga. Dessa sökningar utfördes av individer som var osäkra på vad de le tade efter. 
Behovet hos dessa användare är otydligt. Arkitektfirman stod för det flesta antalet vaga 
sökningar. 

 
Faktorer bland systemets sökfunktioner som av studiedeltagarna ansågs viktiga: 
 

• Fritextsökning som tillåter sökning i hela det textbaserade dokument som är associerat till 
bilden. 

• Ämnesordssökning. 
• Bildbeskrivning. Sökning genom att beskriva bilden med en kort mening som berättar om 

dess innehåll. 
• Booleska operatorer. 
• Trunkering. 
• Möjlighet att söka med koder från ett klassifikationsschema, antingen organisationens eget 

eller ett nationellt vedertaget. 
• Namn på plats eller person. 
• Möjligheten att jämföra begrepp och ämnen för att på så sätt upptäcka alternativa termer 

som man tidigare inte tänkt på att använda. 
• Specialinriktade sökfunktioner. För organisationer såsom exempelvis den deltagande 

polisavdelningen, som önskade möjligheten att söka på längd, kroppsbyggnad och 
utmärkande kännetecken (hos de individer som återfanns på bilderna). 

• Datum, både när bilden skapades och när den lades till samlingen. 
• Möjligheten att låta systemet finna bilder liknande den eller dem man redan funnit. Detta 

både för att kanske hitta andra relevanta bilder men också för att få ytterligare uppslag 
om användbara sökord. 

• Bildformat. Alltså aspekter som avser bildens fysiska beskaffenhet. 
• Möjligheten att snäva ner sökningen genom att använda sig av olika filter, såsom ”sök 

endast svartvita bilder” eller ”sök endast bilder inom kategorin djur”. 
 
Faktorer hos systemets gränssnitt som av studiedeltagarna ansågs viktiga: 
 

• Det maximala antalet återvunna objekt. Möjligheten att, efter eget önskemål, kunna ställa 
in systemet att visa hur många träffar det ska återvinna. 

• De återvunna objektens ordning. Hur de funna träffarna ordnas i svarslistan. 
• Textuell information. Information om fotograf, datum, copyright, vilka ämnesord som 

associerats till bilden och så vidare. Extra behändigt ansågs det vara att kunna välja ifall 
man ville ha full information om bilden eller endast kortare, mer ytlig fakta. Det sågs 
också som mycket viktigt att bilden och texten visades samtidigt. Att endast se text utan 
att kunna betrakta bilden ansågs som något negativt. 

• Thumbnails. Många mindre versioner av originalbilderna visade på samma skärm 
underlättade både väljandet av rätt bild och jämförandet av bilder sinsemellan. 
Möjligheten att förstora intressanta bilder krävdes naturligtvis och då särskilt i olika 
förstoringar, från halv- till helskärm. Även möjligheten att kunna välja antalet visade 
thumbnails sågs som behändig. 

• Möjligheten att jämföra bilder med varandra, både i thumbnail storlek och i förstorat 
format. 
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Resultaten av undersökningen ledde till: 
 

• Rekommendationer om så kallad god systemdesign, både vad gäller gränssnitt och 
systemens arbetssätt. Coniss, Ashford och Graham ansåg att organisationer och 
systemutvecklare måste stödja användarna i deras valprocess under sökningen och 
användandet av bilder. Variationer (i studiens resultat) mellan olika professionella 
domäner innebar att systemen måste göras anpassningsbara för att passa de specifika 
omständigheter och krav som kan uppstå inom den miljö i vilken systemet är tänkt att 
användas. Viktiga faktorer för systemutveckling är: 

 
•  Flexibelt arbetssätt. Systemen bör anpassas till hur bildanvändande och bildbehov 

ser ut inom organisationen. Vidare behöver olika gränssnitt skapas, som tillåter 
alla, ifrån den erfarne bildåtervinnaren till nybörjaren, att känna sig hemma i 
systemet. Avancerade funktioner ska endast finnas tillgängliga om man så önskar 
och de funktioner man använder bör finnas tillgängliga på en och samma skärm. 

•  Kontrollerade vokabulär och automatisk stavningskontroll. 
•  Förmågan att spåra sökningar. Ifall en användare företar sig en lång och invecklad 

sökning eller ifall mer än en bild skulle kunna vara passande så är denna funktion 
viktig. Funktionen bör tillåta sparandet av inställningar, söksträngar och tidigare 
sökresultat. 

•  Olika sätt som bilderna görs tillgängliga. (Types of access). Beroende på i vilket 
syfte man söker bilder kan olika sätt att tillgängliggöra bilderna komma ifråga. 
Har användaren gott om tid kan en mer avancerad eller detaljerad genomsökning 
av databasen vara aktuell. Har användaren däremot ont om tid är det mer troligt 
att hon behöver använda sig av en snabb genomsökning. 

•  Automatisk indexering av bilder. 
•  Möjligheten att jämföra likhet bilderna emellan. Möjligheten att söka efter bilder 

som är lika den bild man redan återvunnit. 
•  Hur användaren vill att sökresultatet visas på skärmen beror på varför och i vilket 

sammanhang bilder eftersöks men också vem som utför sökningen. Olika typer av 
denna faktor är: 

 
·  Överskådlighet (browsability). Möjlighet att själv välja hur många eller få 

bilder som visas i en resultatlista, huruvida textuell information visas 
tillsammans med sin bild och om man vill få resultaten visade på en stor 
rullningsbar skärm eller flera mindre. 

·  Att kunna jämföra bilderna med varandra på skärmen. 
·  Samtidig uppvisning av bilder och tillhörande text. Kort textuell information 

bör visas automatiskt tillsammans med bilden och dess (bildens) fulla 
medhörande text bör finnas lätt tillgänglig. 

·  Möjligheten att sortera bilderna efter olika önskemål.  
 

• Feedback till de deltagande organisationerna. Beskriver de olika hinder som kan 
uppkomma vad gäller återvinning av och tillgång till bilder. Viktiga faktorer här var: 

 
•  Optimerad arbetsmiljö. 
•  Tillräcklig träning/hjälp och support. 
•  Nyinskaffning av bilder och vad som ingår i den befintliga samlingen. 
•  Tiden som avsätts för bildåtervinningen / Reducerad arbetsbörda. 
•  Katalogisering och indexering. 
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Forskarna ansåg att det var mycket viktigt att framtida forskning fokuserar användaren i sin 
kontext. Kontextuella faktorer var avgörande när det gällde uppkomsten av ett specifikt 
bildbehov, påverkan till val av bildkälla, vilka strategier man använde sig av och när sökningen 
genomfördes. Därför var det nödvändigt att studera användaren i verkligheten, i verklig miljö, 
med verkliga sökuppdrag. Studien visade att bildsökningssituationer från gång till annan är 
varierande och att interaktionerna mellan de olika påverkande faktorerna är mycket komplexa. 
Om sättet på vilket användare beter sig i en bildåtervinningssituation skulle återskapas artificiellt 
i ett laboratorium skulle mycket gå förlorat jämfört med en studie genomförd i verkligheten. 
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3 Slutdiskussion 
 
 
 
Syfte med denna uppsats har varit att om möjligt försöka urskilja någon form av grundläggande 
principer, som skulle kunna följas om man vill tillgängliggöra en samling bilder för en bred och 
varierad användargrupp. För att uppfylla detta syfte har vi försökt besvara följande 
frågeställningar: 
 

• Finns det några överensstämmande resultat studierna emellan? 
 
• Vad framkommer i användarstudierna som bör uppmärksammas vid ämnesbeskrivning och 

vid skapandet av gränssnitt och sökfunktioner i bildåtervinningssystem avsedda för en 
bred och varierad användargrupp? 

 
Vi har valt att dela in vår slutdiskussion i flera avsnitt. Dessa avsnitt behandlar vart och ett 
aspekter som vi i vår studie funnit viktiga att ta i beaktan vid teoretiserande om och konstruktion 
av system för indexering och återvinning av bilder. 
 
 
 
3.1 Beskrivning av bilders innehåll 
 
 
Alla de undersökningar vi tagit upp i den här uppsatsen behandlar inte söktermer eller 
indexeringsproblematik. För att lättare kunna jämföra de studier som ändå tar upp 
ämnessökningar och urskilja överensstämmande resultat så har vi sammanställt studierna i en 
översiktstabell (se bilaga). I de fall då det inte har förefallit alltför stora skillnader i mening, så 
har kategorier slagits samman, men när det inte varit möjligt så har den udda kategorin behållits, 
om möjligt ändå grupperad med liknande kategorier. Tid och plats har vi valt att benämna 
motivets tid och plats för att poängtera att det gäller avbildad plats och tid och inte ska 
sammanblandas med uppgifter om bildobjektets tillkomst även om de naturligtvis ofta kan 
sammanfalla. 
 
Att studierna är så olika varandra på många sätt innebär att jämförelsen av resultaten för oss 
svårligen går att göra på något matematiskt vis, till exempel genom att jämföra procentsatser 
utan måste göras utifrån våra egna överväganden och tolkningar. I de olika studierna skiljer sig 
grupperingen av attribut åt på många sätt, trots att många av kategorierna vid en första anblick 
kan tyckas likna varandra. Till exempel så har det säkert förekommit frågor i de övriga studierna 
också efter det som Jörgensen placerat in i kategorin ”mänskliga kvalitéer” (yrken, egenskaper, 
relationer et cetera). En öppen fråga är i vilka kategorier sådana termer placerats i de andra 
studierna. Söktermen interiör placerar Collins under ”visuella attribut” medan Armitage och 
Enser skulle placera den under kategorin ”plats”. 
 
I de studier som använder sig av Jörgensens klassificering av attributen görs ingen skillnad 
mellan specifika och generiska nivåer, vilket gör att inga sådana aspekter går att utläsa i dessa 
studier. I Jörgensens studier återfinns heller inga attribut för motivets tid och plats vilket tycks 
vara mycket viktiga ingångar enligt andra stud ier. Däremot delas föremål och människor in i 
olika kategorier, vilket inte görs i de studier som använder sig av Shatford Laynes modell. 
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Jörgensen har även en mängd andra attribut som inte förekommer hos Shatford Layne såsom 
”färg; form, ytor och färgsättning” och ”färgers och formers placering”, vilka skulle kunna visa 
ett möjligt behov av CBIR teknik. Hon har även kategorier för mycket subjektiva beskrivningar 
såsom ”personliga reaktioner” och ”beskrivningar”. Vidare har begreppet ”visuella element” 
olika innebörd hos Jörgensen respektive hos Collins. Andra attributgrupper förekommer bara i en 
enda studie och inte alls i de andra såsom Ørnagers ”liknande innebörder” och Fidels 
”objektsrelaterade”. Collins grupperar datan i sin studie efter specifikt och generiskt, men 
procentsatserna för respektive attribut framgår ändå. Vi har valt att i vår tabell gruppera 
attributen i Collins studie så att de går att jämföra med attributen i de andra studierna. 
 
Skillnader i frågeställningar och metodologisk utformning gör också att resultaten i studierna blir 
svåra att jämföra. En del av studierna analyserar autentiska sökfrågor utförda av användare i en 
verklig miljö medan andra studier låter försökspersoner beskriva bilder som de får studera. Vi 
känner en viss tveksamhet inför om det är samma termer som spontant faller en person in i de 
olika fallen. Fidel som använder sig av Jörgensens kategorier utför sin studie med hjälp av 
autentiska sökfrågor medan Jörgensen låter användare beskriva bilder de har framför sig för att 
ta reda på med vilka typer av termer människor använder när de kommunicerar kring bilder. 
Resultaten skiljer sig en del åt. Några användare som väljer attributen ”personlig reaktion” 
(subjektiv respons på bilden), ”beskrivningar” (adjektiv et cetera), ”externa relationer”, eller 
”plats” (bildelements placering på bildytan) återfinns inte i Fidels resultat. 
 
Trots ovan nämnda faktorer som komplicerar jämförelsen av resultaten i användarstudierna så 
har ändå en del attribut utkristalliserat sig som viktigare än andra. Dessa kommer vi att behandla 
i 3.1.1 – 3.1.5. 
 
 
 
3.1.1 Faktiska föremål och människor. 
 
Shatford skriver 1986 att innan det finns forskning som visar vilka typer av sökningar som är 
vanligast i generella samlingar så kan det vara lämpligt att koncentrera sig på bilden som helhet 
och det centrala huvudämnet istället för att beskriva bilden alltför detaljerat (s. 55). Enligt 
Keister så underskattar Shatford den potential en beskrivning har, av så många av bildens 
konkreta bildelement som möjligt på Panofskys faktiska preikonografiska nivå (Keister 1994, s. 
13). Många som söker bilder de redan en gång sett tenderar att minnas konkreta detaljer av 
bilden och inte vad som var bildens egentliga budskap. Att det är viktigt att faktiska föremål och 
människor beskrivs bekräftas i jämförelsen av de studier vi gått igenom i den här uppsatsen där 
faktiska föremål och människor (även grupper av människor, varelser, djur) både på generisk och 
specifik nivå gång på gång återkommer bland de allra vanligaste och viktigaste attributen. Det är 
inte bara de faktiska föremålen och människorna som huvudmotiv som bör beskrivas utan även 
de som fungerar som de bildelement som tillsammans bygger upp huvudmotivet. 
 
I Jörgensens bägge studier och i Fidels framkom de konkret avbildade föremålen som är visuellt 
synliga på bilden som den allra vanligaste aspekten. Enligt Keister var mellan en tredjedel och 
hälften av förfrågningarna sökfrågor ”bildskapande”, det vill säga beskrev konkreta bildelement 
som skulle förekomma i den sökta bilden. I Ørnagers studie var den vanligaste sökfrågan 
namngivna personer (konkreta föremål förekommer överhuvudtaget inte hennes studie.) Collins 
resultat skiljer sig en smula från de andra på så vis att föremål och människor kommer först på 
tredje och fjärde plats (På första och respektive andra plats kommer tid och plats i hennes 
studie.). Keister påpekar att de visuellt synliga bildelementen är enkla att identifiera och går att 
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indexera med hög konsistens. Hon menar att detta sätt är fördelaktigt om man önskar att 
tillgängliggöra en specialiserad samling även för andra användargrupper (1994, s. 17), vilket 
även Collins kommer fram till, även om indexeringen också måste kompletteras med termer för 
de ämnesinsatta. 
 
I Enser och Armitages studie var specifika motiv med konkret avbildade föremål, människor och 
djur vanligare än samma motiv på generisk nivå. I Keisters, Jörgensens och Collins resultat 
framhålls tvärtom generiskt som vanligast. Att de flesta sökningar sker på ”VEM”, specifikt eller 
generiskt Of enligt Shatford Laynes matris, det vill säga individuellt namngivna personer, djur 
eller ting eller typer av person, djur eller ting, alltså konkret synliga bildelement i bilden, framgår 
tydligt i vår översikt. Hur pass specifik indexeringen bör vara ger inte studierna något entydigt 
svar om. 
 
 
 
3.1.2 Tid, plats och händelse 
 
Efter ”faktiska föremål och människor” framkommer i vår studie ”tid” (datum, tidsperiod, årstid, 
tid på dygnet), ”plats” (geografisk eller arkitektonisk) och ”händelse” (eller handling/aktivitet, 
historia, tillstånd)” som de näst viktigaste sökingångarna. Någon tydlig ordning kan vi inte 
urskilja. Specificerad tid var i Collins studie det allra mest förekommande attributet följt av plats, 
vilket förmodligen beror på att det gällde en samling historiska bilder. Armitage och Enser fick 
lägre siffror för specifikt namngiven händelse än förväntat men menar att det kan bero på att 
specifikt namngiven händelse även kan beskrivas genom specificerad person/objekt/djur + 
specificerad plats + specificerad tid. Specifikt namngiven plats fick däremot ett högt värde i 
deras studie, förmodligen eftersom två av samlingarna som undersöktes innehöll lokalhistoriskt 
material och en innehöll flygfotografier där det var nödvändigt att ange en särskild plats för att 
överhuvudtaget kunna utföra en sökning. 
 
 
 
3.1.3 Expressiva och abstrakta aspekter 
 
Shatford menar att man inte bör utesluta beskrivning av about-aspekter när en generell samling 
indexeras (det vill säga expressiva tolkningar på Panofskys preikonografiska nivå, exempelvis 
stämningar och känslor och intellektuella tolkningar på ikonografisk nivå, av specifika teman, 
allegorier och av symbolik), men vid jämförelsen av studierna så har inte dessa typer av begrepp 
framträtt som något som användarna söker särskilt mycket på. I Armitage och Ensers studie 
visade det sig att de enda samlingarna där det förekom sökningar efter mytiska eller fiktiva 
gestalter var konstsamlingarna (i den konsthistoriska samlingen Witt innehöll hela 10,2 % av 
förfrågningarna mytiska gestalter). Termer som betecknar känslor förekom i 6,3 % av fallen i 
Witt och i en dryg procent av frågorna i naturfilmsarkivet men knappast alls i de övriga 
samlingarna. Ämnena ”abstraktioner symboliserade genom plats” och ”/…/genom tid” som 
Shatford Layne föreslår som indexerbara ämnen förekom överhuvudtaget inte i någon studie. I 
Jörgensens förstnämnda studie som utgår från de beskrivningar som användaren ger av en bild 
som denne har synlig framför sig, så kommer också ”abstrakta begrepp” (tematiska, symboliska 
och abstrakta beskrivningar) och ”personlig reaktion” (känslomässiga termer) långt ner på listan. 
När konstbilder ska tillgängliggöras verkar det som om abstrakta aspekter är något som 
användarna använder sig av, men när det gäller övriga bildtyper tycks användarna inte använda 
dessa spontant. Om man vid indexering ändå väljer att beskriva tolkningar av bildens innebörd 
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och mening måste man förutom det uppenbara problemet med subjektiviteten, vara varse att 
även enkla tolkningar är knutna till den tid betraktaren befinner sig i så som Keister påtalar. 
 
Fidel för fram tanken att om användaren söker bilder att använda för eget personligt bruk så 
tenderar sökningen att i högre grad innehålla tolkningsattribut (tolkning med hjälp av abstrakt 
kunskap) och tvärtom när hon fått ett sökuppdrag tilldelat sig så väljer användaren hellre 
perceptuella det vill säga termer för sådant som är synligt avbildat på bilden. Huruvida det är så 
kan vi inte spekulera i utifrån vårt material, men den andra nämnda studien av Jörgensen, 
Indexing Images /…/, visar att om användaren får tillgång till ett schema över attributklasser och 
blir varse vilka sökmöjligheter som bjuds så tenderar de till exempel att i högre utsträckning 
använda abstrakta begrepp. Andelen användare som valde termer i kategorin ”abstrakta 
begrepp”(abstrakta, tematiska och symboliska termer) ökade från 3 % till 14,4% medan 
beskrivningen för ”faktiska föremål” minskade från 34,3% till 17,7% när de hade tillgång till 
schemat. Mängden beskrivningar av personliga reaktioner var dock så gott som oförändrad. Men 
även om man förenklar både sökning och indexering genom att ge användarna tillgång till ett 
schema där det framgår vilka abstrakta (och övriga) termer som är sökbara så kvarstår problemet 
med vilka abstrakta termer som ska väljas ut. Beskrivningar och sökningar av känslor 
förekommer i många av samlingarna men har genomgående låga placeringar varför vi valt att 
inte ta med det som ett av de viktigare attributen att indexera, men värt att tänka över i vissa 
sammanhang. ”Beskrivningar” i adjektivform som förekommer i Jörgensens studier är inte något 
som vi har funnit värt att rekommendera. 
 
 
 
3.1.4 Övriga attribut 
 
”Färg” fanns som attributkategori i de tre studier som använde sig av Jörgensens modell. I den 
studie där användarna fick beskriva bilder de hade framför sig, fick färg 9,2% och 12,3%. I 
Fidels studie där verkliga sökfrågor analyserades fanns bara färg med i 2% av sökningarna. 
Förfrågningar efter bilder i svartvitt eller färg förekom i en liten andel av frågorna i Collins 
studie. Huruvida färg är värt att beteckna som ett viktigt attribut när det gäller indexering för en 
generell användargrupp är svårt att säga utifrån vår jämförelse på grund av att så få av 
användarstudierna tagit upp färg. Även ”visuella element” det vill säga former, ytor och 
ljussättning som förekommer i Jörgensens och Fidels studier, visade sig där vara attribut som 
användare beaktar och använder om än i inte särskilt hög utsträckning (mellan 3,8% och 7% av 
frågorna). Förekomsten av färg och ovan nämnda visuella element i studierna visar ändå att det 
är sökvägar värda att överväga, tänkbart är att egenskaperna skulle kunna sökas med hjälp CBIR-
teknik. ”Plats” det vill säga färgers och formers placering på bildytan tycks däremot inte 
intressera användarna. 
 
Kategorin ”mänskliga kvalitéer” i Jörgensens studier, det vill säga relationer mellan avbildade 
människor, deras yrken eller mentala/känslomässiga status, står en smula ensamt i vår översikt 
eftersom en sådan gruppering inte förekommer i de andra studierna. Det kan hända att liknande 
sökord är placerade under andra rubriker. I redovisningen av provsökningarna som utfördes i 
ABM-samarbetet till exempel, så framgår att termer för kön, ålder, etnicitet, yrkesroller, 
karaktärstyper och grupptillhörighet grupperades under personer/människor på generisk nivå. På 
samma sätt är det med kategorin ”objektsrelaterade” attribut i Fidels studie där sådana sökfrågor 
förekom i hela 15% av fallen. Hit räknar Fidel förfrågningar efter bilder föreställande objekt eller 
relationer mellan objekt som väcker starka känslor exempelvis vulkaner eller ökenlandskap. De 
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objektsrelaterade attributens höga förekomst i Fidels studie skulle eventuellt kunna jämföras med 
personlig reaktion och känslor som däremot har låg förekomst. 
 
I ABM-projektets slutrapport rekommenderas en angivelse av genre för motivbeskrivning på en 
miniminivå. Aspekten genre förekom i 10% av sökningarna i Collins, men finns inte omnämnd 
eller med som en egen kategori i någon av de övriga studierna. Det kan kanske vara så att 
eventuella sökningar efter genre inte betraktats som ämnessökningar och därför inte räknats in i 
analyserna. Vi kan inte dra några slutsatser utifrån det material vi studerat huruvida genre är en 
viktig egenskap hos bilden att beskriva. 
 
 
 
3.1.5 Specifikt eller generiskt? 
 
Enser och McGregors indelning av sökfrågorna ger inte så mycket information om vilka typer av 
attribut användare vill söka på. Däremot intresserar de sig för specificitetsgrad och utvecklar fyra 
olika nivåer istället för de två generiskt of och specifikt of. Det framkom att unika motiv 
tillsammans med unika motiv som specificerats med tid, plats, handling et cetera utgjorde 
majoriteten av de sökfrågor som studerades. En tänkbar orsak till den höga förekomsten av 
mycket specifika sökfrågor i Enser och McGregors studie kan vara att i den studerade samlingen 
riktade användarna sina frågor till personalen som både utförde sökningarna och gjorde urvalet åt 
användarna. Det är inte svårt att tänka sig att användarna formulerar sin beställning så specifikt 
de kan för att personalen ska kunna plocka fram de allra mest relevanta bilderna. 
 
Hur pass specifik indexeringen bör vara ger inte jämförelsen av studierna något entydigt svar om 
för någon av attributgrupperna. Svårigheter med att avgöra vad som är generiskt och vad som är 
specifikt har också påtalats i en del av texterna. Det förefaller som om man vid en analys (av 
sökfrågor eller bilder) skulle kunna ha hjälp av fler hierarkiska nivåer än två som Enser och 
McGregor antydde. Shatford Layne menar att eftersom användare ofta har behov av att återvinna 
grupper av bilder att själva välja mellan så är det inte säkert att det är det bästa är att välja den 
mest specifika termen när det gäller indexering av bilder. Utifrån Ørnagers studie framgår att 
både funktioner för att gå från specifikt till generellt i sökningen och tvärtom behövs för 
användare av olika typer. Ett system som automatiskt gör alla hierarkiskt överordnade termerna 
sökbara om en specifik term väljs ut i indexeringen, som nämns i det svenska ABM-samarbetet 
kring bilddatabaser (Bilddatabaser och digitalisering /…/. 2003, s. 211), erbjuder en lösning på 
problemet med hur specifik indexeringen bör vara. 
 
 
 
3.1.6 Jämförelse med ABM-projektets rekommendationer  
 
För att jämföra med vilka attribut som rekommenderas för motivindexeringen i svenska arkiv, 
bibliotek och museer i plattforms-projektets slutrapport (se 1.1.2 Plattform för ABM-
samverkan), så slås man av att motivets tid och plats som framkommit som viktiga element i vår 
undersökning, helt saknas. Att användarna vill söka på motivkategori/genre såsom porträtt, 
landskap eller stilleben i någon högre utsträckning är inget som kan styrkas genom de studier vi 
tagit del av. Det förekommer uttalat endast i Collins studie i 10% av sökfrågorna, men det kan 
hända att sökningar gällande genre är inräknade under bredare rubriceringar såsom 
konsthistorisk information i andra studier och därför är dolda för oss. Att både huvudelementet 
och bildelementen bör indexeras överensstämmer med vårt resultat liksom att både generella och 
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specifika begrepp bör vara sökbara. Att bildens konkreta betydelse bör vara sökbar är en 
självklarhet men inte att abstrakta begrepp behöver vara det. I det här fallet, med ABM-
institutionerna när en stor del av bilderna säkerligen utgörs av konstbilder så kan det ändå vara 
en god idé att indexera vissa abstrakta begrepp enligt Armitage och Ensers studie. 
 
I de studier som uttryckligen behandlar söktermer (Jörgensen, Fidel, Ørnager, Keister, Enser och 
McGregor, Enser och Armitage och Collins) hade: 
 

• tre samlingar ämnesmässigt blandat bildinnehåll, 
• två innehöll pressbilder, 
• två innehöll medicinhistoriska bilder (den ena konstbilder med medicinhistorisk 

anknytning), 
• en samling innehöll tv- och filmmaterial, 
• en innehöll naturhistoriska filmer, 
• fyra av samlingarna innehöll lokalhistoriska bilder, 
• en innehöll flygfotografier och 
• två innehöll konstbilder (den ena med medicinhistorisk anknytning, nämnd tidigare)  
• Alla utom två samlingar hade breda och varierade användargrupper.  

 
Tid och plats har som sagt framkommit som viktiga sökingångar i vår studie men inom ABM-
projektet har man inte bedömt dessa aspekter som viktiga vid motivindexeringen. En möjlig 
förklaring till att tid och plats har framkommit som viktiga aspekter i vår översikt kan bero på att 
de två studier där tid och plats fått en hög placering så innehåller den ena, Armitage och Ensers 
studie, två samlingar med lokalhistoriskt material och en med flygbilder där det var nödvändigt 
att ange en plats. Den andra, Collins studie, innehöll även den lokalhistoriskt bildmaterial. Just i 
samlingar med lokalhistoriska bilder tycks användarna särskilt angelägna om att kunna söka på 
tid och plats. I Collins studie har tid och plats första respektive andra placering och i de två 
lokalhistoriska samlingar som ingick i Armitage och Ensers studie så angav över hälften en 
specificerad plats i sina sökningar. 
 
 
 
3.2 Gränssnitt och systemfunktioner 
 
 
Vårt syfte har dessutom varit att finna gränssnittskomponenter och systemfunktioner hos 
bildåtervinningssystem som passar för en bred och varierad användarkrets. För att enkelt 
redovisa de intressanta komponenter och funktioner vi funnit i användarstudierna delar vi först in 
användarna i mindre grupper. Dessa grupper har olika behov vad gäller återvinningssystem och 
vi redovisar hur dessa behov skiljer sig åt.  
 
Ørnager visar i sin studie på fem typer av användare. Typerna är specifik, generell, 
historieberättande, historiegivande och bild-som-utfyllnad användare. Dessa användartyper är 
naturligtvis utarbetade utifrån Ørnagers studies ramar (nyhetstidningar och journalister) och det 
verkar inte vara någon större idé att fullt ut försöka applicera dem på en större användarskara. 
Vilka som dock är intressanta för oss bland Ørnagers användare är de två första typerna, specifik 
och generell. Dessa två utför sina återvinningsförsök på olika sätt, eftersom de har olika åsikter 
om hur de ska uppfylla sitt bildbehov, och således behöver de funktioner som arbetar olika. Den 
ena (specifik) behöver en funktion som leder från smalare till bredare sökresultat och den andra 
tvärtom. 
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Istället för den indelning Ørnager gör, hon delar trots allt in endast journalister, skulle vi till att 
börja med vilja dela in användarskaran med hjälp av följande figur. 
 
 Bilderfaren men     Dator- och 
 datoroerfaren    bilderfaren 
 
 Dator- och    Datorerfaren men 
 bildoerfaren    bildoerfaren 
 
Vi skiljer alltså på de användare som är erfarna och de som är oerfarna, både vad gäller datorer 
och bildanvändning. Det är naturligtvis så att de flesta (om inte alla) har någon form av 
erfarenhet av antingen datorer eller bilder eller båda och befinner sig någonstans emellan dessa 
fyra pooler.  
 
Coniss, Ashford och Graham tar upp en rad exempel på systems sökfunktioner och saker att 
tänka på vad gäller gränssnittsutformning, som enligt deras studie är viktiga att ha i åtanke. 
Många av funktionerna är enligt oss mycket viktiga för att tillgodose både oerfarna och erfarna 
användare. Ett system får nämligen aldrig vara så komplicerat att användaren inte förstår det men 
ej heller så simpelt att effektiv återvinning omöjliggörs. Den oerfarna användaren ska mötas av 
ett tydligt och enkelt gränssnitt som erbjuder basala sökningar, med minimalt antal funktioner 
och som har instruktioner endast ”ett klick bort”. Funktionerna för den oerfarna användaren 
fungerar nog bäst om de leder henne vidare i sökningen med förslag om relaterade sökingångar 
och likhet mellan återvunna och icke återvunna bilder och olika sökresultat. Den erfarna 
användaren ska kunna anpassa systemet efter sina behov och krav. Olika gränssnitt, som i 
stigande grad blir alltmer avancerade, bör finnas tillgängliga. Hon behöver troligen specifika, 
snabba, avancerade och begränsande funktioner. Vi håller helt och hållet med författarna till 
Information Seeking Behaviour in Image Retrieval när de påpekar hur viktigt det är med ett 
flexibelt och anpassningsbart bildåtervinningssystem. 
  
För personer som ofta arbetar med bilder men sällan med datorer kommer instruktioner om hur 
systemet arbetar och hur man ska arbeta med det väl till pass. För den som är ovan vid 
bildbehandling men som har datorvana är det troligen viktigt med visuella funktioner och 
gränssnitt, som tillåter användaren att bekanta sig direkt med bilderna och sålunda ges en chans 
att få en känsla för ett kanske odefinierat behov.  
 
Choi och Rasmussen anser att system bör tillåta användaren att browsa bland en mängd bilder åt 
gången, då detta underlättar vid urval och relevansbedömning. Ofta är det endast genom att se 
bilden som en användare kan avgöra huruvida den är relevant eller ej. System bör också ge 
användaren möjlighet att kontrollera hur bilderna visas på skärmen. Hur många bilder som ska 
visas och i vilken ordning, storlek på de visade bilderna, eventuell medhörande textuell 
information och så vidare. 
  
Också Fidel talar om ytterligheter när det kommer till bildåtervinning, nämligen återvinning 
utifrån databehov och objektsbehov. Dessa två pooler ger våra fyra användarpooler (data- och 
bildoerfaren, bilderfaren men dataoerfaren, dataerfaren men bildoerfaren och data- och 
bilderfaren) ytterligare en dimension. Denna nya dimension innebär naturligtvis skillnader i 
bildbehov och således också skillnader i systemfunktionsbehov och behov vad gäller 
gränssnittsutformning. 
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Dataåtervinnaren känner sitt specifika behov och kan uttrycka det. Hon har alltså inga problem 
att finna söktermer. Likaledes är dataåtervinnaren intresserad av det som direkt kan anses vara 
avbildat på bilden. Alla hennes återvunna bilder har snarlika motiv. Sålunda kan färg, form och 
struktur vara lämpligt att söka utifrån, något som CBIR (se nedan) gör relativt bra. 
 
Objektsåtervinnaren har svårt att uttrycka sitt bildbehov men vet direkt om en bild är relevant 
eller ej när hon ser den. Söktermer som passar är svårare att finna för objektsåtervinnaren och 
funktioner för browsing och jämförelse av bilder kan underlätta. Objektsåtervinnaren intresserar 
sig inte för det som är direkt avbildat och inte heller för färg, form eller struktur. Bilderna som 
tillfredställer objektsåtervinnaren kan vara fullständigt olika. Hög recall har stor betydelse för 
objektsåtervinnaren som vill och lätt kan gå igenom en stor mängd bilder innan hon bestämmer 
sig. 
 
Båda behöver gott om tid för sina sökningar. Dataåtervinnaren behöver kunna studera bilderna i 
detalj men i gengäld uppfylls hennes behov så snart en passande bild återvunnits. 
Objektsåtervinnaren som browsar efter bilder går snabbt igenom en stor mängd bilder och gör ett 
urval bland dessa som preliminärt anses relevanta. Sedan går hon igenom resultatet igen och igen 
tills hennes behov är uppfyllt. 
 
De användare som studeras i Hastings studie (konsthistoriker) önskade funktioner som lät dem 
söka på upphov, tidpunkt då bilderna skapades och så vidare. De önskade också kunna se flera 
bilder samtidigt och på så sätt jämföra dem. Andra behov som var intressanta för vår studie var 
att kunna förstora bilderna för att få tillgång till detaljer, som exempelvis vilken färg, vilket 
material eller vilken teknik som använts och att kunna sortera träfflistan efter till exempel titel 
eller upphovsman. 
 
Vad gäller det resultat som Abbas, O’Connor och O’Connor kommer fram till kan vi inte se hur 
det skulle kunna bidra till att lösa bildindexeringens problem. Skapandet av ett 
indexeringssystem utifrån hur användarna säger sig reagera och känna inför bilder skulle 
resultera i ett lika (om inte mera) inkonsekvent återvinningssystem som ett skapat av 
professionella indexerare. Arbetsbördan som kommer av indexeringen skulle visserligen läggas 
över på användaren men vi anser att det är tveksamt om detta vore positivt eller om det ens 
skulle fungera. Vem skulle hinna ta sig tid att fundera över och beskriva samlingens bilder? 
Risken att felaktigheter uppstår är stor. Sist men inte minst har vi dessutom, som tidigare nämnts, 
funnit att det är svårt och inte särskilt utbrett att utifrån känslor och abstraktioner söka bilder. 
 
 
 
3.3 CBIR 
 
 
Vi har i vår studie inte funnit något som tyder på att automatisk indexering och återvinning av 
bilder, det vill säga CBIR skulle tjäna på att på egen hand utgöra en bilddatabas indexerings- och 
återvinningsmetod. Dock verkar det som om CBIR som kompletterande metod bör finnas 
medtagen vid indexering, vid sökning (alltså i systemets sökfunktioner) och i systemets 
gränssnitt. Redan utvecklade metoder finns att tillgå för CBIR. Dessa bör inte vara alltför svåra 
att inkorporera i ett i övrigt manuellt system för att komplettera det. Tillgång till bildens fysiska 
data, såsom pixeltäthet, skärpa och färgnyans eller gråskala, bör inte heller vara svårt att lägga 
tillgänglig för den som söker sådan information. 
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I Ørnagers, Chens och Enser och McGregors studier förekommer det att användarna gjorde 
teckningar av den bild de sökte vilket kan innebära att CBIR kan vara behjälpligt i vissa 
situationer. Dock ställer sig det faktum att man då måste vara kapabel att prestera en bild som 
överhuvudtaget liknar det man söker i vägen för att denna sökmetod skulle vara särskilt effektiv. 
 
CBIR kan också fungera som hjälp vid urval (avgränsning) eller när sökningen behöver breddas, 
vid en utförd textuell sökning. Med hjälp av CBIR kan bilder uteslutas på grund utav deras 
fysiska egenskaper är opassande eller så kan CBIR lätt ta fram bilder som liknar de redan 
återvunna men som i den textuella indexeringen inte getts samma eller ens liknande sökingångar. 
 
 
 
3.4 Slutsatser 
 
 
I detta avsnitt av slutdiskussionen har vi sammanställt uppsatsens slutsatser och tillika 
rekommendationer om vilka egenskaper som system för indexering och återvinning av bilder kan 
ha. Detta är våra egna slutsatser efter vad som framkommit i jämförelsen av användarstudierna, 
om vad som kan vara allmänna principer att följa om man vill tillgängliggöra en bildsamling för 
en bred och varierad användargrupp till exempel via Internet. Vi har i följande listor tagit fasta 
på det som borde passa de flesta typer av bildsamlingar. Naturligtvis behöver dokumenten i en 
bildsamling även en formell beskrivning av titel, upphov, årtal, tekniska aspekter et cetera, men 
denna typ av beskrivning har fallit utanför begränsningarna vi gjort för den här uppsatsen. 
 
 
 
3.4.1 Beskrivning av bildinnehåll 
 

• Faktiska föremål och människor Konkret avbildade föremål, djur, växter, människor et  
cetera. Bör både beskrivas generiskt och specifikt. Både 
huvudmotiv såväl som övriga bildelement bör 
beskrivas. 

 
• Tid   Linjär tid (datum, tidsperiod) bör beskrivas liksom 

    cyklisk tid (årstid, tid på dygnet) om det är relevant. 
  

• Plats   Den plats bilden avbildar geografiskt eller 
    arkitektoniskt. 

 
• Händelse  Händelse, handling eller tillstånd som återspeglas i  
    bilden. 

 
 
 
3.4.2 Gränssnittsutformning 
 

• Storleken på träfflistan Möjligheten att själv bestämma hur många träffar man 
   önskar se på en och samma skärmbild. 
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• De återvunna objektens  Hur träfflistan ska ordnas. Alfabetiskt efter upphov eller 
 ordning  titel, kronologiskt, storleksmässigt, hur hög 

överensstämmelse bilderna har med sökfrågan eller 
andra inordningar. 

 
• Textuell information  Den skrivna information som tillhör bilden. 

 
• Thumbnails  Förminskade bilder av originalbilden, som tillåter  

   användaren att snabbt skapa sig en första uppfattning  
   om huruvida bilden ifråga är relevant eller ej och som  
   ger direkt åtkomst till originalet via hyperlänkning. 

 
• Bildjämförelse  Möjligheten att på skärmen jämföra två eller fler  

originalbilder med varandra ifall flera kan vara relevanta 
och på så sätt kunna göra ett sista val. 

 
• Avancerad och enkel sökning Möjligheten att välja hur och med vilka verktyg man  
    vill söka. 

 
• CBIR   Verktyg för sökning med CBIR-tekniker. 
 
• Tesaur   Ett schema, som listar alla sökingångar systemet försetts 

   med. Sökingångarna försedda med länkning som leder 
   direkt till en lista över de bilder som försetts med  
   respektive sökingång. 

 
 
 
3.4.3 Sökfunktioner 
 

• Fritextsökning 
 

• Ämnesordssökning 
 

• Trunkering 
 

• Avgränsare  Möjlighet att avgränsa sökningen i exempelvis tid eller  
    att kunna öka enbart svartvita bilder och så vidare. 

 
• Länkade ämnesord  Möjlighet att ”klicka” på en bilds beskrivning  

   (ämnesord, upphov et cetera) och på så sätt få en lista  
   över de bilder som försetts med samma   
   beskrivningsord. 
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3.5 Avslutning 
 
 
Som vi tog upp i inledningen hävdar Shatford att de principer man väljer måste relateras till 
vilken typ av samling det är. Hon menar att en ökad teoretisk förståelse underlättar valet eller 
utformningen av olika system (Shatford 1986, s. 39f). Naturligtvis kan inte en databas för kartor 
utformas likadant som en databas för kommersiella bilder. Vår avsikt har inte varit att tala om 
hur alla ska göra och att alla ska göra likadant. Vad vi kommit fram till genom att jämföra ett 
antal användarstudier i vårt arbete hoppas vi ändå kan fungera som en vägledning vid utformning 
eller val av system. 
 
Att faktiska föremål och människor är en viktig aspekt var ett antagande vi gjorde i inledningen 
av arbetet med denna uppsats, men att studierna var så pass samstämmiga som de var angående 
vikten av attributet gjorde oss lite förvånade. Vad som dock gjorde oss mer överraskade var det 
faktum att expressiva och abstrakta attribut verkade vara så ointressanta. Men som studierna 
antyder; det abstrakta är svårt att få grepp om och människor på båda sidor av 
bildindexeringssystemen tenderar att känna sig osäkra när de ska uttrycka dessa attribut. Följden 
blir att det abstrakta undviks. Det är dock fördelaktigt att resultatet blev så som det blev då 
attributet faktiska föremål och människor är enkelt (och därför), kostnadseffektivt och, som det 
visade sig, viktigt att hantera och att det inte var expressiva och abstrakta attribut, som är 
betydligt svårare och dyrare att hantera, som visade sig vara den mest framträdande 
attributstypen. Kanske är det så att det som är enklast fungerar bäst och att vi när det gäller 
indexering och återvinning av bilder inte tjänar något på att krångla till saker och ting. 
 
För oss hade ett naturligt steg att ta efter denna uppsats varit att i en empirisk undersökning 
jämföra existerande metoder, samlingar och system med det vi kommit fram till. Kanske borde 
vi skapa ett nytt system utifrån resultaten och på så sätt prova hur det fungerar i verkligheten. Vi 
anser oss inte ha funnit fram något revolutionerande i och med denna uppsats men vi har ändå 
klargjort en hel del för oss själva och förhoppningsvis även för läsare av vår text. Vi ställer oss 
fortfarande frågan om vilken roll CBIR kommer att spela för indexering och återvinning av 
bilder i framtiden. Dessutom är det förmodligen också svårt att finna en slutgiltig och enkel 
lösning på problemet med subjektiviteten när det kommer till bildanalys. Klart är att det 
fortfarande behövs fler användarstudier som verkligen tar alla de tre delarna system, användare 
och samling i beaktande. 
 
 
 
3.6 Sammanfattning 
 
 
Genom de senaste decenniernas snabba utveckling av digitaliseringsteknik så har möjligheten att 
nå ut med information till stora skaror användare ökat. Mängden institutioner (till exempel inom 
arkiv, bibliotek och museer) som tillgängliggör sina bildsamlingar digitalt har också ökat i snabb 
takt. Denna utveckling har fört problem i dagen, till exempel frågan om hur bilder bör beskrivas 
och hur de bör tillgängliggöras för att effektivt kunna återvinnas av sina användare. Det är 
exempelvis enklare att indexera bilder i en samling där användargruppen är väldefinierad och 
kanske specialiserad i jämförelse med att indexera för alla typer av användare eftersom bilder på 
ett helt annat sätt än exempelvis textdokument oftast är öppna för en mängd 
tolkningsmöjligheter. Dessutom uttrycks visioner om samsökningsportaler bland annat inom 
museivärlden vilket borde innebära att gemensamma principer för beskrivning av bilder 
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prioriterades. Kunskapen om hur användarna vill kunna söka efter bilder beskrivs dessutom som 
låg och otillräcklig inom bildåtervinningsområdet. 
 
Föreliggande uppsats är ett försök att genom en komparativ översikt över tretton användarstudier 
utförda inom området bildåtervinning råda bot på nämnda problem. Syftet är att försöka urskilja 
principer för hur ämnesbeskrivning, gränssnitt och sökfunktione r kan utformas vid skapandet av 
bilddatabaser, som tillgängliggör bilder för en bred och varierad användargrupp till exempel via 
Internet, utifrån hur användare beter sig vid sökningar i bildsamlingar/interagerar med 
bildåtervinningssystem. 
  
De frågeställningar som studien försöker besvara är: 
 

• Finns det några överensstämmande resultat studierna emellan? 
 
• Vad framkommer i användarstudierna som bör uppmärksammas vid ämnesbeskrivning och 

vid skapandet av gränssnitt och sökfunktioner i bildåtervinningssystem avsedda för en 
bred och varierad användargrupp? 

 
För att besvara frågeställningarna valde vi en komparativ analytisk strategi där vi förutom att 
vara summerande, försöker utreda likheter och olikheter i resultaten. Tonvikten har legat på att 
försöka finna likheter och gemensamma drag hos användarna och deras behov. Vi har haft svårt 
att hitta tidigare forskning, som försökt syntetisera vad som framkommit i användarstudier i syfte 
att dra slutsatser om hur systemen bör utformas. Vi tar dock upp bland annat vad ett svenskt 
ABM-samarbete kommit fram till i strävan efter gemensamma standarder. Vi har sedan beskrivit 
existerande manuella och automatiska metoder för indexering och återvinning av bilder följt av 
ett teoretiskt avsnitt med presentation av metoder för bildanalys användbara i sammanhanget. 
 
I kapitel 2 redovisas varje användarstudie sammanfattad var för sig och i kapitel 3 utförs sedan 
en jämförande analys av studierna. Slutsatserna presenteras i form av en rad förslag om vilka 
aspekter som är lämpliga att ha med i utformningen av bilddatabaser utifrån vad som 
framkommit i användarundersökningarna. Kapitlet delas in i flera avsnitt. Tre av dessa tar upp de 
så kallade principer vi försöker finna. 
 
Vad gäller användandet av söktermer och ämnesord så finner vi att faktiska föremål och 
människor (även grupper av människor, varelser och djur) verkar vara det viktigaste och mest 
använda attributet både på generisk och specifik nivå. Även faktiska föremål och människor som 
fungerar som de bildelement som tillsammans bygger upp huvudmotivet bör beskrivas. Tid 
(datum, tidsperiod, årstid, tid på dygnet), plats (geografisk eller arkitektonisk) och händelse (eller 
handling, tillstånd) placerar sig som de näst viktigaste sökingångarna. Någon tydlig ordning 
mellan dessa attribut går inte att urskilja. 
 
Vidare finner vi att när konstbilder ska tillgängliggöras verkar det som om expressiva och 
abstrakta aspekter (tolkningar av tematik, symbolik) är något som användarna använder sig av, 
men när det gäller övriga bildtyper tycks användarna inte nyttja dessa spontant. Om användaren 
får tillgång till ett schema över tillgängliga attribut och blir varse vilka sökmöjligheter som bjuds 
så tenderar de dock att i högre utsträckning använda abstrakta begrepp. Beskrivningar av känslo r 
och sökningar utifrån känsloattribut förekommer i många av samlingarna men har genomgående 
låg vikt. Abstrakta och expressiva attribut anses därför inte som ett av de viktigare attributen att 
indexera, men värt att tänka över i vissa sammanhang. Ytterligare attribut beskrivs och 
analyseras men likt expressiva och abstrakta attribut verkar de inte vara så viktiga att vi anser att 
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de nödvändigtvis måste finnas inkorporerade i ett bildåtervinningssystem, för att detta ska anses 
kunna vara effektivt. 
 
I det andra avsnittet av kapitel 3 diskuteras en mängd olika användartyper och deras behov vad 
gäller gränssnitt och systemfunktioner. Vi finner att ett systems uppbyggnad aldrig får vara så 
komplicerat att användarna inte förstår det men inte heller så simpelt att effektiv återvinning 
omöjliggörs. Ett flexibelt och anpassningsbart system som går att ställa in efter den aktuella 
användaren är att föredra. Vidare tar vi upp att det är viktigt med instruktioner till nybörjare och 
att alla användare, både oerfarna och erfarna, har stor nytta av att systemet har hög så kallad 
blädderbarhet. 
 
Det tredje avsnittet behandlar CBIR (Content Based Image Retrieval), det vill säga automatisk 
indexering och återvinning av bilder och vi finner inget som tyder på att denna form av 
indexering i sin nuvarande form skulle tjäna på att på egen hand utgöra ett systems indexerings- 
och återvinningsmetod. Dock tyder våra undersökningar på att CBIR med gott resultat kan tjäna 
som kompletterande/begränsande metod i ett i övrigt manuellt återvinningssystem. 
 
I det fjärde avsnittet för vi in vad vi funnit i en rad listor som behandlar ämnesord, 
gränssnittsutformning och sökfunktioner. Listorna består av en förenklad uppradning av vad vi 
kommit fram till, utifrån jämförelsen av användarstudierna, bör inkorporeras i ett system för 
indexering och återvinning av bilder. 
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BILAGA 
 
 
 
Söktermer redovisade i tabellform. 
 
För att kunna överblicka och jämföra resultaten, har vi i tabellform sammanställt de olika 
sökattributens placering i respektive studie. Siffervärdena 1 (12) i en ruta betyder exempelvis att 
attributet nämns som det allra viktigaste av de tolv attribut som förekommer i studien. I de 
undersökningar där det inte redovisas någon rangordning av attributen, har vi markerat de 
aspekter som framhävts som särskilt viktiga med X och andra nämnda med (X).  
 
 
 
I tabellens kolumner representeras de olika studierna av följande nummer: 
 
 1. Jörgensen, Corinne (1995). Image Attributes: An Investigation.  
 2. Jörgensen, Corinne (1996). Indexing Images: Testing an Image Description Template.  
 3. Fidel, Raya (1997). The Image Retrieval Task: Implications for the Design and  
  Evaluation.  
 4. Ørnager, Susanne (1996). View a Picture: Theoretical Image Analysis and Empirical  
  User Studies on Indexing and Retrieval.  
 5. Keister, H. Lucinda (1994). User Types and Queries: Impact on Image Access Systems.  
 6. Enser, P., & McGregor, C. (1993). Analysis of Visual Information Retrieval Queries.  
 7. Armitage, Linda H. & Enser, P. B. (1997). Analysis of User Needs in Image Archives. 
 8. Collins, K. (1998). Providing Subject Access to Images: A Study of User Queries.  
 9. Choi, Youngok, Rasmussen, Edie M. (2001). User's Relevance Criteria in Image  
  Retrieval in American History.  
 10. Abbas, June M., O'Connor, Brian C., O'Connor Mary K. (1999). User Reactions as  
  Access Mechanism: An Exploration Based on Captions for Images.  
 11. Chen, H. (2001). An Analysis of Image Retrieval Tasks in the Field of Art History. 
 12. Hastings, S. K. (1995). An Exploratory Study of Intellectual Access to Digitized Art  
  Images. 
 13. Coniss, Lynne R., Ashford Julie A., Graham Margaret E. (2000). Information Seeking  
  Behaviour in Image Retrieval: VISOR I Final Report. 
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1 2 3 4 5 6 
Faktiska föremål 1 (12) 1 (12) 1 (12)    

      Specifikt of      X 

      Generiskt of     X (X) 

Människor 3 (12) 6 (12) 4 (12)    

      Specifikt of    1 (7)  X 

      Generiskt of     X (X) 

      About: Mytiska figurer, abstr. symb. Gm 
varelser el ting  

      

       
Historia,händelse,aktiviteter 5 (12) 2 (12) 2 (12) 4 (7)  (X) 

      Specifikt of       

      Generiskt of     X  

      About: Känslor, abstr. symb. Gm 
handlingar, händelser 

   5 (7)   

      Personlig reaktion (Jörgensen) 10 (12) 9 (12) 12 (12) 0% 
 
 
 

   

       
Motivets plats    2 (7)  (X) 
      Specifikt of       

      Generiskt of     X  

      About: Symboliserad el. symboliserande 
plats 

      

       
Motivets tid    3 (7)  X 

      Specifikt of       

      Generiskt of     X  

      About: Känslor symboliserade gm tid       

       
Abstrakta begrepp (J-sen, abstrakta, tematiska, 
symboliska attr.) 

12 (12) 3 (12) 7 (12)    

       
Mänskliga kvalitéer (Jörgensen) 8 (12) 5 (12)     

       
Objektsrelaterade (Fidel)   3 (12)    

       
Visuella element (Jörgensen. Former, ytor 
färgsättn.) 

6 (12) 11 (12) 5 (12)    

Färg 2 (12) 4 (12) 8 (12)    

Plats (Jörgensen. Färger och formers placering) 4 (12) 12 (12) 9-12 (12) 0%    

Visuella attribut (Collins. Interiör/exteriör, 
svart/vitt, detaljer) 

      

       
Beskrivningar 7 (12) 8 (12) 9-12 (12) 0%    

       
Genre       

       
Externa relationer (Jörgensen) 11 (12) 10 (12) 12 (12) 0%    

       
Liknande innebörder (Ørnager)    6 (7)    

       
Konsthistorisk information (J-sen) (Konstn., 
medium, stil etc)   

      

och annan textuell beskrivning av bilden såsom 
publ.datum, 

9 (12) 7 (12) 6 (12)   (X)tekn.a. 

tit el, orginalets storlek, tekniska aspekter, 
tillgänglighet etc 
 

      

     Tabellen fortsätter på följande sida. 
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Fortsättning av tabellen från föregående sida. 
 7 8 9 10 11 12 13 

Faktiska föremål        
      Specifikt of 1 (12) 11 (12)      

      Generiskt of 3 (12) 4 (12)      

Människor        

      Specifikt of 1 (12) 3 (12)     X 

      Generiskt of 3 (12) 5 (12)      

      About: Mytiska figurer, abstr. symb. Gm 
varelser el ting  

8 (12)       

        
Historia,händelse,aktiviteter        

      Specifikt of 7 (12) 9 (12)      

      Generiskt of 4 (12) 7 (12)      

      About: Känslor, abstr. Symb. gm handlingar, 
händelser 

9 (12)     8 &9 (9)      

      Personlig reaktion (Jörgensen)    X  
stämning, 

känslor, syn- 
vinkel, färg 

   

        
Motivets plats        

      Specifikt of 2 (12) 2 (12)    X  

      Generiskt of 6 (12) 12 (12)      

      About: Symboliserad el. symboliserande  
Plats 

12 (12) 0%       

        
Motivets tid  1 (12)      
      Specifikt of 5 (12)       

      Generiskt of        

      About: Känslor symboliserade gm tid        

        
Abstrakta begrepp (J-sen, abstrakta, tematiska, 
symboliska attr.) 

 10 (12)      

        
Mänskliga kvalitéer (Jörgensen)        

        
Objektsrelaterade (Fidel)        

        
Visuella element (Jörgensen. Former, ytor 
färgsättn.) 

       

Färg   8&9 (9)     

Plats (Jörgensen. Färger och formers placering)        

Visuella attribut (Collins. Interiör/exteriör, 
svart/vitt, detaljer) 

 8 (12)      

        
Beskrivningar        

        
Genre  7 (13)      

        
Externa relationer (Jörgensen)    X    

        
Liknande innebörder (Ørnager)        

        
Konsthistorisk information (J-sen) (Konstn., 
medium, stil etc)   

  X publ dat,    X datum 

och annan textuell beskrivning av bilden såsom 
publ.datum, 

 6 (12) 
genre 

titel, ant.,   X fotograf 

titel, orginalets storlek, tekniska aspekter, 
tillgänglighet etc 

 format  
reprod. 

förvar., mm    copy- 
right 
mm 
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För att ytterligare analysera resultaten noterade vi de tre viktigaste aspekterna i varje studie. 
Första, andra och tredje placeringarna fördelade sig enligt följande: 
 
Objekt, människor, djur   1, 1, 1, 1, 1, 3, 3 X 
Plats     2, 2, 2 
Historia, händelse, aktivitet  2, 2 
Tid      3, 1   X 
Abstrakta begrepp   3 
Objektsrelaterade   3 




