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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to analyze how  
  subjects of ethnographical objects should be described. 
  To obtain this we focus on which subject aspects of  
  ethnographical objects that could be possible and  
  valuable to analyze and to index. This is done with the 
  help of established LIS subject indexing theories, and  
  through the perspective of ethnographical museum  
  documentation. The theories are both general,  
  concerning the stages of subject indexing, and more  
  specific, regarding the indexing of pictures. One of the 
  latter is the theoretical model of Sara Shatford, from  
  the article “Analyzing the Subject of a Picture”. She  
  claims that the subject of a picture can be divided into 
  an Of and an About aspect. Susanne Ørnager expands 
  this theory by adding a semiotic dimension to it, in the 
  article “View a Picture”. The ethnographical museum 
  documentation is illustrated by three systems for object 
  description – the SAMOREG-system, Outline of  
  Cultural Materials and the Art and Architecture  
  Thesaurus, as well as by information from an interview 
  with personnel at the Museum of World  Culture in  
  Gothenburg. Ethnographical theories regarding the  
  subject aspects of objects have also been taken into  
  consideration.  
      
  The main conclusions drawn from this thesis are 1)  
  ethnographical objects have two subject aspects – Of  
  and About, which both can be analyzed and indexed,  
  2) the Of  is more frequently indexed during the  
  ethnographical museum documentation, and 3) the  
  About is equally valuable to index as is the Of.  
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1. Inledning 
 
Ett utmärkande drag hos etnografiska museer är deras samlingar av föremål, 
bilder och texter av etnografiskt intresse. Framförallt är de samlare och bevarare 
av de förstnämnda. Samlingarna är viktiga ur både en forskningsmässig och en 
publik synvinkel, och för att kunna beforska och ställa ut föremålen krävs att 
samlingarna är välordnade. Hur en samling är strukturerad påverkar till exempel 
dess överblickbarhet, och möjligheterna att söka efter enskilda objekt på ett 
uttömmande och precist sätt. En rimlig uppfattning anser vi vara att indexeringen 
av etnografiska föremål väl ska överensstämma med de enskilda föremålens  
ämnen, och att den även i relevant omfattning ska svara mot användargruppers 
frågor om dem. Vanliga frågor rör föremålens typer och funktioner, men även vad 
de kan uttrycka, deras betydelser, eftersöks ofta. Den som ordnar samlingarna bör 
anpassa indexeringen utifrån dessa ämnesaspekter, i och med att de är de som 
användarna är mest benägna att fråga efter.  
 
Etnografiska föremål kan ses som historia i materialiserad form, då de bär på 
information om de människor och den kultur som har skapat och brukat dem. 
Denna information kan dock sällan avläsas enbart genom att titta på föremålen, 
utan kräver kunskap, analys och tolkning. Genom analysen kan etnografiska 
föremål, som vid första anblick verkade tämligen enkla, visa sig vara mångtydiga 
och flerbottnade. Ta exempelvis ett halsband som efter närmare undersökning 
visar sig vara en amulett för god jaktlycka, och inte enbart ett smycke. Man har då 
nått fram till föremålets symbolvärde, den ämnesaspekt som rymmer dess 
betydelse. När man kan avlocka de etnografiska föremålen deras betydelser i den 
här bemärkelsen, blir de naturligtvis ännu mer intressanta ur till exempel 
forsknings- och utställningssynpunkt. 
 
För att de etnografiska museerna ska kunna bevara den information som analysen 
har uppdagat kring föremålen, bör den nedskrivas på något vis. Detta skedde förr i 
och med upptecknandet av en kortkatalog, men idag är det vanligare att 
etnografiska museer har kataloger i elektroniskt format. Indexering är ett bra sätt 
att göra informationen i katalogerna tillgänglig och återvinningsbar på. I många 
fall är dock museernas indexering relativt basal: förutom upphov, tillverknings-
plats och tid  indexeras i regel även den ämnesaspekt av föremålen som talar om 
vad de är, exempelvis ”lerskål, Peru”. Ord som ”lerskål” kallas inom museisfären 
för sakord, vilket är föremålens vedertagna benämningar.  Ofta är indexerare av 
den uppfattning att denna typ av förhållandevis begränsad ämnesindexering är 
fullt tillräcklig. Ämnesindexerar man på detta sätt är risken dock stor att 
kunskapen om till exempel föremålens symbolvärde går förlorad, kunskap som 
kan vara av vikt för både forskare och museibesökare. Enbart de aspekter av 
föremålen som har indexerats är sökbara, vilket för med sig att möjligheten för det 
ovan nämnda halsbandet att återvinnas via sin betydelse som bringare av god jakt 
går om intet.  
 
Vårt intresse för ämnesindexering av etnografiska föremål grundlades under 
vårterminen 2005, då vi skrev en b-uppsats om den elektroniska föremålsdatabas 
som Världskulturmuseet i Göteborg tillhandahåller. Som museibesökare och 
användare av databasen fann vi att de föremål vars symbolvärden och betydelser 
hade skildrats, var de som främst fångade vår uppmärksamhet. Dessa gick dock i 
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de flesta fall enbart att utläsa från den lilla beskrivning som hörde till bilderna av 
föremålen, och var tråkigt nog ej indexerade eller möjliga att söka på. Vad vi 
saknade var möjligheten att nå föremålen via den ämnesaspekt som fångar deras 
betydelser. Det hade varit intressant att få presenterat för sig museets bestånd av 
föremål som speglar olika kulturers sätt att uttrycka exempelvis kärlek, sorg, 
ålderdom, andlighet, sjukdom och hopp. Etnografiska museer skapar ofta sina 
fysiska utställningar utifrån liknande teman, och föremål som då ställs ut i 
egenskap av vad de betyder och symboliserar förmedlar känslor och tankar till 
besökarna. Analys och indexering av etnografiska föremåls ämnen var således den 
del av b-uppsatsen som engagerade oss mest, och som vi kände lämpade sig väl 
för ett fördjupat studium.  
 
Den analys som resulterar i förståelse av ett objekts ämne är en mycket viktig del 
av indexeringen. Derek W. Langridge uttrycker sina tankar om ämnesanalys som 
följer:  
 

Subject analysis is the first, the most important and the most 
difficult part of all classification and indexing. No retrieval 
system can be better than the subject analysis on which it is based. 
It follows that subject analysis is the art above all others that 
should be the constant concern of the library and information 
world, and the chief study of all classifiers and indexers. 
(Langridge 1989, s. 1) 
 

Trots att ämnesanalysen anses vara av en sådan vikt förbises den ofta i 
indexeringsprocessen till förmån för det indexeringssteg, översättningen, som 
innebär att en representation av ämnet skapas med hjälp av valt indexeringsspråk. 
Detta förfarande har en negativ inverkan på indexeringens kvalitet (Langridge 
1989, s. 6f.). F. Wilfrid Lancaster menar att ämnesanalysen framstår som än mer 
komplicerad vid indexering av bild, ljud och film, jämfört med analys av text  
(Lancaster 1998, s. 13f.).  
 
Intresset för ämnesindexering av bild, ljud och film har vuxit sig starkare de 
senaste decennierna. Åtskilliga teoretiker har diskuterat möjligheterna för och 
värdet av ämnesindexering av dessa (Enser 1995; Krause 1988; Svenonius 1994). 
Sara Shatford åsyftar bilder, då hon slår fast att det skapas många system för 
ämnesåtervinning i form av tesaurusar och klassifikationssystem. Ett stort 
problem är dock att de principer för ämnesanalys av bilder som ligger till grund 
för systemen diskuteras i sådan liten utsträckning. Shatford menar att ett ökat 
fokus på dessa principer vid indexering av bilder torde få positiva effekter på 
återvinningen (Shatford 1986, s. 39).  
 
 
1.1 Problemformulering 
 
Som ovan nämnts har flera forskare inom biblioteks- och informations-
vetenskapen framhållit ämnesanalysens vikt vid indexering. Ett större intresse för, 
och noggrannhet vid, ämnesanalysen av objekt anses leda till förbättrad 
indexering och återvinning. De vetenskapliga diskussionerna har i stor 
utsträckning rört ämnesanalys och ämnesindexering av text, bild, ljud och film. 
Man kan fråga sig om resonemanget kring betydelsen av ämnesanalys inom 
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biblioteks- och informationsvetenskapen skulle kunna gälla även för etnografiska 
museer och deras föremål. På senare tid har etnografiska museer uppmärksammat 
ett behov av att bättre dokumentera sina föremål utifrån deras ämnesaspekter. De 
står inför ett problem: hur bör ämnet, som anses vara föremålets mest intressanta 
aspekt, beskrivas (Brück 1995, s. 108f.)?  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att, i perspektiv av etablerad ämnesindexeringsteori samt 
utifrån etnografiska museers synvinkel, utröna vilka ämnesaspekter av 
etnografiska föremål som är möjliga och rimligen värdefulla att analysera och 
indexera. För att uppnå vårt syfte ställer vi följande frågor: 
 

• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan möjligen analyseras 
och indexeras?  

 
• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan tänkas premieras vid 

ämnesindexering på etnografiska museer?  
  

• Vilket värde kan rimligen indexering av den ämnesaspekt som rymmer 
föremålens betydelser eller symbolvärden ha för etnografiska museer? 

 
 
1.2 Avgränsningar   
 
Uppsatsen kretsar kring den analys av objekts ämnen som är ämnesindexeringens 
inledande steg. Det följande steget, översättningen av ämnena till valda 
indexeringsspråk, diskuteras med utgångspunkt från ämnesanalysen. Vi 
presenterar bland annat system som kan användas vid översättningen, och studerar 
dem utifrån deras kapacitet att representera ämnen, inte utifrån deras egenskaper 
som kontrollerade vokabulär. Uppsatsen fokuserar främst ämnets aspekter och hur 
dessa kan analyseras och indexeras, men någon djupgående diskussion kring 
ämnesbegreppet och dess möjliga betydelser, exempelvis ur ett filosofiskt 
perspektiv, förs inte. 
  
Inom ämnesindexeringsteorin finns det två sätt att beskriva och återvinna bild på: 
med hjälp av ord eller med hjälp av visuella element. Dessa strategier kan i sin tur 
utföras manuellt eller automatiskt. I vår uppsats ligger tyngdpunkten på manuell 
ämnesindexering med hjälp av ord, men vi nämner även en annan 
indexeringsform: automatisk indexering med hjälp av visuella element – content-
based image retrieval (CBIR). All indexering, oavsett om den är av manuellt eller 
automatiskt slag, baserad på ord eller visuella element, sker idealt med 
användarna i åtanke. Vi anlägger dock ej något användarperspektiv på aktiviteten 
att analysera och indexera ämnen. 
 
I uppsatsen behandlas etnografiska föremål, därmed inte föremål i stort utan 
sådana som platsar på etnografiska museer. Dessa museer rymmer allt ifrån 
konstverk, fotografie r, föremål och böcker, om de kan anses bära på information 
om de människor och den kultur som skapat och/eller brukat dem. Med 
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etnografiska föremål avser vi således ting som är tillverkade eller modifierade av 
mänsklig hand, och som kan användas för vardagligt och/eller rituellt bruk. De 
kan exempelvis vara redskap, smycken, möbler, vapen, masker med mera. När vi i 
uppsatsen talar om föremål, är det i egenskap av etnografiska föremål. 
 
 
1.3 Termdefinitioner 
 
I föreliggande uppsats undersöker vi främst föremål, men till viss del även bilder 
och texter. När alla tre, eller åtminstone föremål och bilder, förekommer samtidigt 
refererar vi till dem som objekt.  Vi valde termen objekt framför dokument, trots 
att många av de teoretiker som vi hänvisar till föredrar den senare. Valet grundar 
sig på att vi uppfattar termen som starkt förknippad med textbaserat material. 
 
I uppsatsen behandlas ämnesindexering, som enligt Lancaster är processen då 
objekts ämnen representeras i en databas (Lancaster 1998, s. 16). I vissa 
sammanhang är denna term synonym med indexering. Indexe ring kan dock även 
innebära att information om objektens upphovsmän tas med (Documentation: 
methods for examining documents, determining their subjects, and selecting 
indexing terms 1985, s. 2f.), och i vissa fall fungerar termen som ett samman-
fattande ord för all ämnesmässig beskrivning av objekt (Berntsson 1997, s. 6). 
Langridge beskriver indexering i sin vidaste mening som den process vars resultat 
är återvinning av särskilda objekt. Denna beskrivning rymmer så skilda aktiviteter 
som klassificering, katalogisering och filering (Langridge 1976, s. 119). 
Begreppsförvirringen kring termen indexering har gjort att vi i uppsatsen istället 
valt att tala om ämnesindexering. Med ämnesindexering åsyftas därmed den 
aktivitet då enbart representationer av objekts ämnen skapas med hjälp av ord från 
naturligt språk eller kontrollerad vokabulär. 
 
Som vi tidigare nämnt är ämnesanalysen ämnesindexeringens inledande steg. 
Lancaster kallar steget för konceptuell analys, och vi hänvisar till denna term i 
samband med hans teorier. Lancaster menar att vid den konceptuella analysen 
identifieras de ämnesaspekter som diskuteras eller på något sätt representeras i 
objekten (Lancaster 1998, s. 11). Flera biblioteks- och informartionsvetenskapliga 
forskare föredrar dock termen ämnesanalys. Langridge är en av dem, och han 
menar att indexerare under ämnesanalysen bestämmer vilka drag hos objekten 
som är de mest signifikanta (Langridge 1989, s. 5). I uppsatsen företräder 
ämnesanalysen det moment i ämnesindexeringen då objekts ämnen identifieras 
och uttrycks med hjälp av indexerares egna ord.  
 
De föremål som behandlas i uppsatsen är både etnografiska och etnologiska, men 
vi har valt att benämna alla ”etnografiska”. Etnografi är en vetenskap där man 
intresserar sig för: ”insamlandet och bearbetningen av grundläggande forsknings-
material för analys av sociala och kulturella strukturer och processer … ” 
(Etnografi. Nationalencyklopedins ordbok 1995, s. 368). När disciplinen 
introducerades i Sverige i början av 1900-talet var den inriktad på att beskriva 
utomeuropeiska folkslags materiella och själsliga kultur (Etnografi. 
Nationalencyklopedin 1991, s. 639). I International dictionary of regional 
European ethnology and folklore presenteras flera perspektiv på den 
vetenskapliga disciplinen etnografi. Dess mål definieras bland annat som 
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beskrivandet av alla kulturella fenomen oavsett tid och rum (Ethnography. Lowie, 
se Hultkrantz 1960, s. 112). Etnologi å andra sidan, kan anses vara ”vetenskapen 
om europeisk folkkultur i alla dess yttringar materiella, sociala och andliga … ” 
(Etnologi. Nationalencyklopedins ordbok 1995, s. 368). Den kan även förklaras 
som ett komparativt kulturstudium med sociologisk och historisk orientering 
vilken vanligtvis utförs på regional basis (Ethnology. Erixon, se Hultkrantz 1960, 
s. 114). 
  
Utifrån dessa definitioner behandlar vi i uppsatsen etnografi och etnologi som två 
varianter av samma vetenskap, en med inriktning på utomeuropeisk kultur och en 
med fokus på europeisk kultur. Denna sammanslagning av vetenskapliga 
discipliner kan tyckas problematisk, men vi hävdar att den är överbryggbar. 
Etnografer och etnologer undersöker föremål och de människor som producerat 
och brukat dem. Vi anser att den stora skillnaden mellan disciplinerna ligger i att 
dessa föremål och människor kommer från olika delar av världen. I uppsatsen 
talar vi därmed om etnografi i en bred bemärkelse och innefattar då även etnologi. 
 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Vi har haft svårt att finna tidigare forskning som rör ämnesanalys och 
ämnesindexering av etnografiska föremål, eller för den skull av föremål generellt 
sett. Därför har vi i stor utsträckning vänt oss till forskning angående bilder, ett 
område som vi anser är närbesläktat. Nedan följer en kort genomgång av 
teoretiska och empiriska studier, varav den första rör föremål på museer, och de 
resterande bildverk som teckningar, målningar, fotografier och diabilder.  
 
Leonard Will, chef för biblioteks- och informationssektionen på The Science 
Museum i London, diskuterar bland annat hur föremål ska ordnas och göras 
sökbara i museidatabaser i artiklarna ”The indexing of museum objects” och 
”Museum objects as sources of information”. Han menar att både standardiserad 
ämnesindexering, klassifikation och fritextindexering bör kombineras för att 
möjliggöra effektiva och användbara museidatabaser. Indexeringsprinciperna är 
näst intill desamma för både texter och föremål, med skillnaden att den förra 
indexeringen utgår från ett stycke text och den senare från ett föremål som oftast 
saknar vidhängande text. För föremål måste därmed termer tillsättas vid 
indexeringstillfället. För att databasen ska kunna återvinna någorlunda effektivt 
krävs att dessa termer är standardiserade och tas ur en kontrollerad vokabulär, 
något som museipersonal ofta finner besvärligt då sådana termer många gånger 
känns otidsenliga och ospecifika (Will 1993, s. 157, 160).  
 
Will föreslår att indexerare för upphovsmännens namn bör använda sig av 
existerande standarder för böcker, som Anglo-American Cataloguing Rules. Att 
indexera föremåls ämnen är svårare, och här kan man inte ta hjälp av 
bibliotekstandarder då de flesta bib liotek avstår från att ämnesindexera sina 
objekt. Bibliotek väljer oftare att fritextindexera orden i objektens titlar, vilket inte 
är ett alternativ för museerna då föremålen i stor utsträckning saknar titlar (Will 
1994, s. 33f). För beteckning av vad föremål är, och andra aspekter av ämnet, bör 
en tesaurus användas som visar termernas alla tänkbara relationer som föredragen 
och icke-föredragen, bredare och smalare och så vidare. Idag finns det ingen 
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allmänt erkänd och använd tesaurus, men vissa museer och andra 
kulturinstitutioner har på egen hand utvecklat auktoritetslistor, exempelvis Art & 
Architecture Thesaurus (AAT) (Will 1993, s. 159). 
 
En kontrollerad ämnesindexering, menar Will, är av största vikt om man vill nå 
hög konsistens av återvinning i museidatabasen, men den är inte på egen hand 
tillräcklig som dokumentationsmetod. Genom att fritextindexera skapar man även 
tillgång till specifika termer i föremålens skriftliga beskrivning. Fritext-
indexeringens stora fördel är att den är lätt att implementera i databasen, och detta 
görs enklast när museerna digitaliserar sina gamla katalogkort. Vidare anser Will 
att fritextindexeringsmetoden lämpar sig särskilt väl för användare som önskar så 
specifika träffar som möjligt, då återvinning sker på verkliga och unika ord i 
beskrivningarna. Den främsta nackdelen är svårigheten att få hög recall i 
sökningarna, då användare själva måste tänka på alla eventuella varianter av 
söktermer som kan ha indexerats i databasen (Will 1993, s. 159f.; 1994 s. 34). 
Som ett ytterligare komplement till den kontrollerade ämnesindexeringen bör 
föremålen ges klassifikationskoder. Att indela föremålen i klasser gör att de 
kategorivis hålls ihop och lätt kan identifieras, vilket bland annat är en bra 
dokumentationsmetod för föremålen i magasinet (Will 1993, s. 159).  
 
Susanne Ørnager publicerade 1996 artikeln ”View a picture: theoretical image 
analysis and empirical user studies on indexing and retrieval”. Hon är verksam på 
biblioteket vid Danmarks Biblioteksskola och forskar kring indexering, lagring 
och återvinning av bilder i pressbildsarkiv (Christensen 1997, s. 4). I artikeln 
lyfter Ørnager fram värdet av manuell ämnesindexering med hjälp av ord, som 
hon menar har fått stå tillbaka då bildåtervinningsforskningen har fokuserat de 
mer tekniska aspekterna. Att exempelvis återvinna bilder med hjälp av andra 
bilder (Query by Example och Query by Sketch) är strategier som har stora 
potentialer. Dock menar Ørnager att bilder inte kan ersätta ordens förmåga att 
uttrycka abstrakta koncept, och hävdar vidare att innovativ ämnesindexering med 
ord är essentiell för förbättrad återvinning av digitala bilder. I artikeln presenterar 
hon dels vedertagna teorier kring ämnesanalys av bildverk, och dels en empirisk 
undersökning av personal och användare på danska pressbildsarkiv. De teorier 
hon använder sig av är konsthistorikern Erwin Panofskys tre nivåer av betydelse 
hos konstverk samt litteraturforskaren Roland Barthes bildsemiotik.1 Hon föreslår 
en sammankoppling av dessa som en ny teoretisk bas för ämnesanalys av bilder. 
Målet med den empiriska undersökningen var att avgöra pressbildsarkivens 
framtida nivåer för ämnesanalys. Dessutom klarlades vilka frågor som vanligtvis 
ställs till arkiven, samt vilka kategorier av användare som ställer dessa frågor. 
Ørnager fann bland annat att personalen upplevde ett behov av att indexera de 
känslor och stämningar som bilderna bar på för att kunna möta användarnas mer 
komplexa frågor. Dock uttryckte personalen att det var problematiskt att utföra de 
djupgående ämnesanalyser som är en förutsättning för att nå fram till denna aspekt 
av bildverken (Ørnager 1996, s. 31, 36).  
 
Michael G. Krause, verksam inom den administrativa delen av bibliotekssektorn,  
uppehåller sig i sin artikel ”Intellectual problems of indexing picture collections” 

                                                 
 
1 Teorierna presenteras i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2. 
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kring vilka ämnesaspekter av bilder som är möjliga och värdefulla att indexera. 
Han föreslår här en uppdelning av ämnet i vad han kallar en ”hård” och en ”mjuk” 
aspekt, och beroende på vilken aspekt av ämnet som indexeras kan man tala om 
hård respektive mjuk indexering. Den hårda ämnesaspekten är vad bilderna 
föreställer, och vid hård ämnesindexering sker en saklig beskrivning av vad 
indexerare ser i bilderna. Den mjuka ämnesaspekten är vad bilderna betyder eller 
handlar om, och mjuk ämnesindexeringen tar fasta på de känslor och upplevelser 
som bilderna förmedlar till betraktarna. Krause har erfarit att det finns en utbredd 
uppfattning bland indexerare att de enbart utför hård ämnesindexering, och att de 
anser att det varken är möjligt eller värdefullt att indexera ämnets mjuka aspekt. 
Krause är dock av en annan åsikt, och hävdar att det både är tänkbart och 
meningsfullt att göra detta. Genom att indexera även den mjuka aspekten görs 
bildsamlingarna tillgängliga i större utsträckning. Dessutom menar han att mjuk 
ämnesindexering faktiskt i viss mån redan utförs, då den sakliga beskrivningen av 
bilder ofta ger en idé om deras betydelser. Han syftar på de termer som väljs ut av 
indexerare för att beskriva bilderna, och menar att dessa termer många gånger är 
värdeladdade och kan styra användares vidare förståelse av bildernas betydelser. 
För att åskådliggöra sitt resonemang tar han hjälp av fyra termer med liknande 
definitioner, som dock signalerar skilda innebörder: frihetskämpe, partisan, 
gerillasoldat och terrorist. De ord som väljs ut för att beskriva bilderna säger 
därmed ofta något om de betydelser som indexerare tillskriver dem (Krause 1988, 
s. 73-75).  
 
I artikeln använder sig Krause av fotografier på diverse byggnader och stadsbilder 
för att exemplifiera sin ståndpunkt. Vid första anblick tycks det relativt 
oproblematiska att sakligt beskriva dessa fotografier. Krause visar dock att en 
fullständig indexering av dem ofta kräver att även den mjuka ämnesaspekten 
indexeras, som att några av fotografierna representerar innerstadsproblem. De 
högst personliga referenser som fotografier kan ge upphov till bör emellertid inte 
indexeras, till exempel att de representerar en romantisk semester. 
Sammanfattningsvis menar Krause att man vid indexering av bilder inte enbart 
ska behandla deras uppenbara drag, utan även se till bildernas djupare betydelser 
(Krause 1988, s. 75f., 81). 
 
 
1.5 Disposition 
 
Den metod och det material som är uppsatsens stomme redovisas i kapitel två.  
Här läggs tyngdpunkten på hur materialet har använts, analyserats och diskuterats.   
 
Det nästföljande kapitlet tar upp rådande ämnesindexeringsteorier. Först gås mer 
generella teorier igenom som främst riktar sig till textbaserat material, och 
utgångspunkt är Lancasters och Langridges tankar. Tonvikten läggs därefter på 
analys och indexering av bilders ämnen. Shatford och Ørnager är teoretiker som 
lyfts fram. Kapitlet avslutas med en diskussion kring möjligheten att med hjälp av 
ord beskriva bilders ämnen.   
 
Kapitel fyra ägnas åt föremål ur etnografiska museers synvinkel. Här presenteras 
tankar kring etnografiska föremål, och fokus läggs på hur föremål analyseras och 
dokumenteras på etnografiska museer utifrån sina ämnesaspekter. 



 11 

Dokumentationsdiskussionen kompletteras med information från Världskultur-
museet i Göteborg.      
 
För att ytterligare åskådliggöra vilka aspekter av ämnet som premieras inom 
föremålsdokumentationen idag, går vi i det femte kapitlet kortfattat in på tre 
system för föremålsbekrivning: SAMOREG-systemet (Samordningsgruppen för 
dokumentationsfrågor vid museerna), klassifikationssystemet Outline of Cultural 
Materials (OCM) och tesaurusen AAT. 
 
I sjätte kapitlet resonerar vi kring möjligheterna för och värdet av ämnesanalys 
och ämnesindexering av etnografiska föremål utifrån de inledningsvis uppställda 
frågeställningarna. Vi utgår från de valda ämnesindexeringsteorierna och tankarna  
kring de etnografiska föremålens ämnesaspekter. Slutsatskapitlet rymmer de 
iakttagelser vi gjort och de tankar som väckts under uppsatsens gång. I det sista 
kapitlet sammanfattas kortfattat uppsatsens samtliga delar och det nådda 
resultatet.  
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2. Metod och material 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte har vi studerat och tolkat, vad vi anser, för ämnet 
relevant litteratur. Vi har även utfört en mindre informant intervju på Världs-
kulturmuseet för att inhämta information om, och få ett ”verklighetsperspektiv” 
på, ämnesindexering av etnografiska föremål. Nedan följer en genomgång av 
litteraturen och intervjun som ligger till grund för vår metod. Först presenterar vi 
kortfattat den litteratur och de författare som vi använt oss av, och lägger 
tyngdpunkten på hur och för vilket ändamål vi använt oss av litteraturen. Därefter 
redovisar vi kort för hur den informant intervju som utfördes på Världs-
kulturmuseet gick till. Slutligen redogör vi för hur det insamlade materialet har 
analyserats och diskuterats. 
 
 
2.1 Litteraturen 
 
I vårt aktiva val av litteratur har vi fokuserat på vissa teoretiker som diskuterat 
analys och indexering av texters, bilders och föremåls ämnen. Vi har låtit 
teoretiker från två vetenskapliga discipliner, biblioteks- och informations-
vetenskap och etnografi, komma till tals och presentera sina skilda tankar. Det är 
dock omöjligt att redovisa samtliga åsikter inom ämnesområdet, och uppsatsen är 
inte heller tänkt att ses som en forskningsöversikt. Vi är medvetna om att vi i och 
med vårt förfarande har valt bort teoretiker som kunde ha bidragit till förståelse av 
ämnet. 
 
Två teoretiker som används i uppsatsen för att ge läsaren en inblick i generell 
ämnesindexering är Lancaster och Langridge. De redogör båda för ämnes-
indexeringens steg fast ur lite olika synvinklar, och kompletterar och underbygger 
varandras utsagor. Deras teorier om ämnesindexering och ämnesanalys är främst 
utvecklade för text. Vi menar dock att dessa är så pass generella att de även kan 
appliceras på bilder och föremål.  
 
Lancaster är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hans bok 
Abstracting and indexing: in theory and practice från 1998 är en utförlig 
grundbok i hur man indexerar och skriver abstracts. Den ger bland annat en god 
insyn i den generella och den ämnesspecifika indexeringens förutsättningar. 
Boken tar sin utgång i hur ämnesindexering idealt sett bör utföras, och problem 
och ställningstaganden som indexerare kan konfronteras med tas upp. Lancaster 
används i uppsatsen främst för att ge en pragmatisk och konkret syn på ämnes-
analys och ämnesindexering. 
 
Langridge är en välciterad forskare i biblioteks- och informationsvetenskapliga 
sammanhang. Han tar i sin bok Subject analysis: principles and procedures från 
1989 upp ämnesindexeringens båda steg, men lägger fokus på ämnesanalysen som 
han menar har fått en oförtjänt undanskymd plats. I uppsatsen får Langridge 
utgöra den mer teoretiska synen på ämnesindexering, och lyfts främst fram på 
grund av sin starka övertygelse om ämnesanalysens vikt.  
 
För att ta reda på vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen som möjligen 
kan analyseras och indexeras, tog vi först hjälp av teorier och tankar kring 
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ämnesanalys och ämnesindexering som ursprungligen är avsedda för bildverk, 
främst sådana av konstnärlig och föreställande2 art. Sedan studerade vi etnografisk 
litteratur för att utröna hur man ur etnografisk synvinkel uppfattar föremålens 
ämnesaspekter. Vi använde oss av teorier kring ämnesanalys och ämnesindexering 
av bilder på grund av att vi har haft svårt att finna dylika teorier för föremål. Vi är 
även av den mening att föremål och bild är närbesläktade objekt, då båda är 
textlösa vilket innebär att de består av visuella former, att de generellt sett inte har 
någon linjär uppbyggnad, samt att de primärt uppfattas med hjälp av synen. En 
skillnad objekten emellan är att föremål är tredimensionella, medan bilder enbart 
har två dimensioner. Det nära släktskapet torde innebära att liknande problematik 
föreligger vid ämnesanalys och ämnesindexering av föremål som av bild. Vi är 
medvetna om att det kanske inte är möjligt att applicera teorierna för ämnesanalys 
av bilder på föremål fullt ut, men menar ändå att de i stor utsträckning är 
användbara för beskrivning av etnografiska föremåls ämnen.  
 
En av de teorier för ämnesanalys av bilder som vi studerar är den som Shatford 
introducerar i sin artikel ”Analyzing the subject of a picture: a theoretical 
approach”. Shatford är doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och hennes 
forskning inriktar sig främst på klassifikation och ämnesanalys av grafiska 
material (San José State University [2000]). 1986 skrev hon artikeln, som 
sedermera har refererats av åtskilliga forskare på området. I artikeln presenterar 
Shatford en rad koncept och principer som visualiseras i en teoretisk modell. Hon 
menar att denna ska kunna fungera som en teoretisk grund då man utarbetar 
ämnesingångar för bildverk. Den teoretiska modellen baseras på konsthistorikern 
Erwin Panofskys tre nivåer för beskrivning av konstverks betydelser, samt 
klassifikationsteoretikern Shiyali Ramamrita Ranganathans facetter PMEST. 
Panofskys teorier framförs i verket Studies in iconology: humanistic themes in the 
art of the renaissance från 1962, och Ranganathans facetter förekommer i 
klassifikationssystemet Colon Classification. Shatfords artikel lyfts fram i 
uppsatsen på grund av sin sakliga redogörelse av de olika nivåer som en bilds 
ämne kan förstås på, samt för sin uppställning av frågor som är tänkt att under-
lätta arbetet vid ämnesanalys.  
  
Ytterligare en teori för ämnesanalys av bilder som aktualiseras i uppsatsen är den 
som presenteras i Susanne Ørnagers artikel ”View a picture”. Artikeln har en 
dubbel funktion i uppsatsen. Dels är dess empiriska studie ett exempel på 
forskning kring ämnesanalys av bildverk, som särskilt uppehåller sig vid 
analysens värde. Dels fungerar artikelns teoretiska ansats som en breddning av 
Shatfords teoretiska modell genom att den anlägger ett bildsemiotiskt perspektiv 
på ämnesaspekterna. Det bildsemiotiska perspektivet har Ørnager hämtat från 
Barthes artikel ”Rhétorique de l’image” från 1964. Barthes artikel var den första 
analysen av en reklambild som utfördes utifrån en semiotisk tradition. 
 
En förutsättning för de ovanstående teorierna för ämnesanalys av bilder är att 
bilder kan indexeras med hjälp av ord, eller snarare: att man i ord kan uttrycka 
bilders ämnesaspekter. Elaine Svenonius artikel ”Access to nonbook materials: 
                                                 
 
2 Enligt Shatford är ett föreställande bildverk en avbildning av något konkret, som exempelvis en 
byggnad eller en person. Abstrakta bilder kan därmed ej kallas föreställande (Shatford 1986, s. 
45). 
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the limits of subject indexing for visual and aural languages” från 1994 lyfts fram 
för att ifrågasätta denna förutsättning. Svenonius är professor i informations-
vetenskap och hennes forskning rör området bibliografisk kontroll (Graduate 
School of Education & Information [2005]). I artikeln behandlas en del av de 
problem som uppstår vid ämnesindexering av bilder. Svenonius uppehåller sig 
särskilt kring diskussionen om översättningsbarhet – kan man med hjälp av ord 
uttrycka bilders innehåll? I samband med denna fråga för hon även en mer allmänt 
hållen diskussion kring ämnesindexering och subjektivitet, vilken vi funnit 
intressant för uppsatsen.  
 
Uppsatsen behandlar manuell ämnesindexering med hjälp av ord, men för att visa 
på ett annat tänkbart sätt att ämnesindexera presenteras Alejandro Jaimes och 
Shih-Fu Changs artikel ”A conceptual framework for indexing visual information 
at multiple levels” från 2000. Jaimes är filosofie doktor i elektronik, och hans 
forskningsfokus ligger på indexering av multimedia och datorbaserad 
ämnesanalys på flera nivåer (Jaimes 2006). Chang är professor inom elektronik  
och datavetenskap, och forskar främst kring multimediakommunikation och 
videoindexering (Columbia University Department of Electrical Engineering 
[2006]). Artikeln används i uppsatsen för att den tillämpar Shatfords ämnes-
aspekter, och för att den visar på att även användare av automatiskt indexerade 
bilddatabaser har ett stort behov av att söka på bilders ämnesaspekter. 
 
När vi studerade föremåls ämnesaspekter ur en etnografisk synvinkel tog vi fasta 
på litteratur som behandlar föremålsforskning och museidokumentation av 
föremål. En författare som är flitigt verksam och ofta citerad i dessa sammanhang 
är Eva Silvén-Garnert, filosofie magister i etnologi. Hon intresserar sig för frågor 
om föremålsdokumentation och har medverkat i, och även ansvarat för, en rad 
antologier i ämnet (Palmqvist & Bohman, red. 1997, s. 149f.). En av hennes 
artiklar som lyfts fram i uppsatsen är ”Föremål: besvärande eller betydelse-
bärande” från 1991. Vi använder oss av artikeln för att åskådliggöra de 
etnografiska föremålens funktion i museiverksamheten, och för att redogöra för 
hur dokumentation av föremål idealiskt sett bör gå till.  
 
För att utreda hur etnografiska föremåls ämnen hanteras på museer idag vände vi 
oss till tre system för föremålsbeskrivning: SAMOREG-systemet, OCM och 
AAT. När vi undersökte systemen tog vi fasta på hur de var uppbyggda, vilka 
discipliner de täckte samt hur föremål beskrevs, särskilt med avseende på ämne. 
Vi ville se vilka aspekter av ämnet som identifierades, och om någon aspekt 
premierades. Vi studerade både systemen i sig själva samt litteratur om systemen. 
SAMOREG-systemet är inte i bruk fullt ut idag, men är intressant för att det har 
haft stor påverkan på föremålsdokumentationen vid de flesta svenska museer 
(Rengman [2000a]). OCM är det klassifikationssystem som används av flest 
etnografiska museer i Sverige, och AAT är internationellt sett den ledande 
auktoriteten inom etnografi, konst, och arkitektur. 
 
 
2.2 Informantintervjun 
 
Världskulturmuseet har försett uppsatsen med ämnesinriktning så till vida att vi 
har valt att studera manuell ämnesindexering med hjälp av ord av etnografiska 
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föremål. Museet används även, tillsammans med systemen, fö r att ge ett exempel 
från verkligheten.  Valet av museum grundar sig på de kontakter som upprättades 
med Världskulturmuseet under skrivandet av vår b-uppsats. Vi visste att 
personalen på institutionen var tillmötesgående och villig att informera om sin 
verksamhet. Dessutom har museet arbetat med upprättandet av en intern 
elektronisk databas, vilket har inneburit en aktualisering av den gamla föremåls-
dokumentationen. Närheten till museet var även av avgörande betydelse då vi 
ämnade genomföra en intervju på plats.  
 
Intervjun utfördes i rent informativt syfte för att inhämta data om vilka 
ämnesaspekter hos etnografiska föremål som Världskulturmuseet erkänner och 
premierar i ämnesindexeringsprocessen. Den skedde med, och i direkt kontakt 
med, för indexeringen aktuell personal: Jan Amnehäll som är ledare för 
samlingarna och bevarandet, och Jan Slavik som är en utav museets 
biblioteksanställda. Inför intervjun skrev vi ned frågor som vi önskade uppehålla 
hos kring. Frågorna skickade vi därefter till informanterna för att de bättre skulle 
förstå vad det var vi önskade ta upp med dem, och för att de skulle få tid till att 
förbereda sig och tänka igenom sina svar. Avsikten var att detta skulle ha en 
tidsbesparande effekt för både oss och dem.  
 
Vi genomförde intervjun med de båda informanterna samtidigt. Det fanns ingen 
anledning att skilja dem åt då vi inte ämnade jämföra deras svar. Intervjun 
inspelades på band, dels för att vad som sades skulle kunna återges så korrekt som 
möjligt (Patel & Davidsson 2003, s. 83), dels för att vi som intervjuare inte skulle 
behöva anteckna utan vara aktiva i samtalet. De i förväg uppställda frågorna 
verkade som utgångspunkter vid intervjun, men vi lät även till viss del 
informanternas svar styra samtalets riktning – en del svar gav upphov till nya 
frågor som vi inte hade kunnat förutse. För att undvika att hamna för långt ifrån 
ämnet var det trots allt bra att ha frågorna att återvända till.  Det var dock inte 
någon strukturerad intervju där frågorna ställdes i en bestämd ordning (Patel & 
Davidson 2003, s. 78), utan målet med intervjun var snarare att föra en diskussion 
med informanterna.  
 
Vi valde intervju framför enkät, och gjorde detta av flera anledningar. För det 
första var det praktiskt genomförbart med intervju, då museet är närbeläget och 
det enbart är ett fåtal personer som är insatta i museets indexering. För det andra 
ansåg vi att risken för svarsbortfall minskar vid intervju då man bland annat 
avsätter tid för att utföra den. På grund av vårt lilla intervjuunderlag hade vi inte 
råd med bortfall. För det tredje har man vid en intervju större möjlighet att 
anpassa sina frågor efter situationen, samt att förtydliga och utveckla dem (Patel 
& Davidson 2003, s. 74). Det senare framstod som en viktig faktor då vi som 
undersökare kommer från en biblioteks- och informationsvetenskaplig tradition, 
med termer och uttryck som den undersökta institutionen kanske inte är helt 
införstådd med.  
 
Informantintervjun utfördes på ett museum och var ytterst begränsad i sin 
omfattning (cirka en timme lång). Vi är medvetna om att vi utifrån denna intervju 
inte kan uttala oss om förhållandena på andra etnografiska museer. Detta var 
heller aldrig vår avsikt med intervjun; den ska enbart fungera som ett komplement 
till vår litteratur. Om vi hade ämnat undersöka ämnesindexering av föremål på 
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svenska etnografiska museer, hade vi fått göra intervjuer på flera platser. Utifrån 
intervjun kan vi heller inte redovisa uttömmande för museets ämnes-
indexeringspraxis. Trots att intervjun utfördes i informativt syfte, avsåg den att ta 
reda på vilka ämnesaspekter hos föremålen museet premierar, och inte hur 
ämnesindexering i praktiken går till. Detta hade krävt fler intervjuer samt 
observationer av indexeringsprocessen. För att hinna med tidsmässigt hade vi då 
antagligen fått utföra en mindre omfattande teoretisk genomgång än vad vi nu gör.  
 
 
2.3 Hur materialet analyserades och diskuterades 
 
Vi analyserade och diskuterade vårt material utifrån de uppställda fråge-
ställningarna. De ämnesindexeringsteorier som undersökts i uppsatsen ställdes 
mot de etnografiska föremålen, för att få fram de delar av teorierna som även är 
gångbara för föremål. Vi tog fasta på svårigheter och möjligheter vid analys och 
indexering av ämnen, både de som är generella och de som kan anses vara mer 
specifika för föremål och bilder. Utifrån informationen från intervjun samt de 
undersökta systemen för föremålsbeskrivning kunde vi uttala oss om vilken 
ämnesaspekt som premieras vid föremålsdokumentation i praktiken. Vi studerade 
värdet av att ämnesanalysera och ämnesindexera etnografiska föremål genom att 
bland annat dra paralleller till biblioteks- och informationsvetenskapliga forskares 
tankar kring bilders indexeringsvärde.  
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3. Ämnesindexering  
 
Indexering av objekt kan, enligt Langridge, teoretiskt sett delas in i två nivåer. På 
den primära nivån indexeras aspekter som upphovsman, titel och ämne, och på 
den sekundära nivån indexeras aspekter som format och språk. I indexerings-
litteraturen skiljer man dock ofta på å ena sidan indexering av upphovsman och 
titel, och å andra sidan indexering av ämne – ämnesindexering. Langridge menar 
att denna uppdelning kommer sig av att de förstnämnda uppgifterna kan avläsas 
explicit i objekten, medan ämnet måste analyseras och tolkas. Ämnesindexering 
bör betraktas som en viktig aktivitet då man genom den når kunskapen som 
objekten bär på (Langridge 1976, s. 119f.).  
 
Enligt Lancaster har ämnesindexering två steg – konceptuell analys och 
översättning. Under den konceptuella analysen bestäms objektens aboutness.3 Här 
försöker man dessutom avgöra varför ett objekt kan tänkas vara av intresse för en 
viss grupp av användare (Lancaster 1998, s. 8). Ämnesindexeringens andra steg, 
översättningen, går ut på att överföra det man funnit under den konceptuella 
analysen till en uppsättning av indexeringstermer. Här är det viktigt att skilja på 
tilldelning och uttagning av termer. Vid uttagning hämtas termerna från objekten 
själva, vilket för ämnesindexering av textbaserat material innebär att termer tas 
från texterna. Vid tilldelning hämtas termerna från en annan källa än själva 
objekten. I de flesta fall används någon form av kontrollerad vokabulär, men 
termer kan också hämtas direkt från indexerarnas huvuden (Lancaster 1998, s. 
14). Kontrollerad vokabulär är ett annat ord för auktoritetslista. Det finns tre stora 
typer av kontrollerad vokabulär – klassifikationssystem, ämnesordslistor och 
tesaurusar. Samtliga typer presenterar termer både alfabetiskt och hierarkiskt 
(Lancaster 1998, s. 15).  
 
Lancaster finner att den konceptuella analysen kan översättas lika effektivt av 
samtliga kontrollerade vokabulär, givet att indexeringen sker med flera termer per 
objekt. Får enbart en term användas per objekt är klassifikationssys tem bäst på att 
uttrycka objektens aboutness. Valet av kontrollerad vokabulär är följaktligen inte 
den faktor som påverkar översättningssteget i ämnesindexeringen mest. Tyngre 
vägande faktorer är vokabulärens uttömmandegrad och specificitet (Lancaster 
1998, s. 18f.). Uttömmandegraden jämförs ofta med antalet termer som i 
genomsnitt tilldelas varje objekt, men Lancaster hävdar att den snarare är 
likvärdig med bredden på vokabulären. En uttömmande ämnesindexering 
kännetecknas av att objektens samtliga topics4 har identifierats och indexerats; att 
objekten beskrivits med tillräckligt många termer för att täcka in ämnena så 
komplett som möjligt. Specificiteten kan förklaras som vokabulärens djup, dess 
möjlighet att uttrycka ämnena på flera nivåer. En viktig princip inom 
ämnesindexeringen är att ett topic ska indexeras så specifikt som möjligt 
(Lancaster 1998, s. 23f., 28). 
 

                                                 
 
3 Aboutness är en term med många betydelser. Lancaster ger två tolkningar: aboutness är vad ett 
objekt handlar om, men även vad det är kapabelt att informera om (Lancaster 1998, s. 10, 192).  
4 Även termen topic är flertydig, och i uppsatsen får den, i linje med Langridge, stå för 
infallsvinkel av ett ämne (Langridge 1989, s. 9).  
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En databas som är indexerad med en hög uttömmandegrad kan hantera sökfrågor 
av omfattande slag. Lancaster framhåller dock att uttömmandegraden i mångt och 
mycket är en ekonomisk fråga. Generellt sett blir indexeringen dyrare ju fler 
termer som tillsätts, och man bör därför anpassa indexeringens uttömmandegrad 
efter användarnas behov (Lancaster 1998, s. 23-25).  
 
Langridge diskuterar också ämnesindexeringens beståndsdelar, vilka han menar är 
ämnesanalys, översättning och bestämning av ämnesingång. Ämnesanalysen går 
ut på att finna objektens mest signifikanta karaktärsdrag. Detta inledande stadium 
i ämnesindexeringen är den viktigaste men också den svåraste, då den är grunden 
för förståelse av objekten samt utgångspunkten för översättningen och 
bestämningen av ämnesingångarna. Vid översättningsstadiet överförs det som 
framkommit under ämnesanalysen till ett indexeringsspråk, exempelvis i form av 
klassifikationskoder eller ämnesord. Detta stadium är enklare än det föregående, 
men kräver dock grundlig kunskap i det valda indexeringsspråket. Det tredje 
stadiet, bestämning av ämnesingång, går ut på att skapa passande ingångar i 
indexet för de aktuella objekten (Langridge 1989, s. 1, 5f.). 
 
Vid ämnesindexering studeras objekten ingående, dock har indexerare sällan tid 
att studera objektens alla delar lika noggrant. Indexerare bör därför koncentrera 
sig på de delar som berättar mest om objektens innehåll. Till hjälp att avgöra 
dessa finns bland annat en internationell ISO-standard, Documentation: methods 
for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing 
terms. Titel, abstract, innehållsförteckning med mera, framhålls häri som viktiga 
att undersöka (Documentation 1985, s. 2).  
 
 
3.1 Generell ämnesanalys 
 
Ämnesanalys lägger grunden för indexerares förståelse av vad objekten är och 
vilken information som de förmedlar. Den är en förutsättning för god ämnes-
indexering av objekt. Enbart analys av ämnet är dock inte tillräckligt; indexerare 
måste även kunna uttrycka ämnet i det valda indexeringsspråket. 
 
Enligt Lancaster innebär den konceptuella analysen en bestämning av objektens 
aboutness. För att ämnesindexeringen ska bli effektiv bör den utföras med 
användarna i åtanke. Indexerare bör fråga sig varför objekten ingår i samlingen, 
samt vilka av objektens topics som användarna är intresserade av. Objekt bör 
ämnesindexeras utifrån det sammanhang som de ingår i (exempelvis typ av 
institution), och för att möta användarnas intressen; det finns ingen uppsättning av 
indexeringstermer som gäller för ett objekt i alla tider. Ju mer specialiserade 
användare man indexerar för desto mer skräddarsydd bör indexeringen vara efter 
deras intressen (Lancaster 1998, s. 8f.).  
 
Langridge hävdar att indexerare vid ämnesanalys bör lägga fokus på vilken form 
av kunskap och vilka topics objekten förmedlar. Först bör de fråga sig vilka som 
är objektens kunskapsformer, och svaret kan bli historia, filosofi och så vidare. 
Topics urskiljs genom att indexerarna frågar sig vad objekten handlar om, vilka 
fenomen av kunskapsformerna som förmedlas – militärhistoria, politisk filosofi 
med mera. Langridge menar att dessa frågor har definitiva svar som indexerarna 
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når genom undersökning av objekten ifråga. Att besvara frågorna är svårt, men 
inte omöjligt. Det som röner indexerarna störst problem, enligt Langridge, är 
framförallt frågan vad objekten är till för. Denna fråga kan ha flera svar som 
varierar beroende på vilka användare man indexerar för. Det enda indexerarna på 
förhand kan veta är att objekt som handlar om X är till för de användare som är 
intresserade av X (Langridge 1989, s. 9, 31, 34f.).     
 
Som tidigare nämnts menar Langridge att ämnesanalysen, i jämförelse med 
indexeringsstadierna översättning och bestämning av ämnesingång, ofta blir 
förbisedd. Den hanteras inte som en separat aktivitet, utan som en del av 
översättningen. Detta förhållningssätt är enligt honom felaktigt då översättningen 
hör ihop med en specifikt kontrollerad vokabulär; ämnesanalysen å sin sida är 
oavhängig alla system och hör istället ihop med objekten (Langridge 1989, s. 6f.). 
Vid ämnesanalysen bör således indexerarna koncentrera sig på objekten själva och 
med egna ord formulera vilka kunskapsformer och fenomen som de förmedlar 
(Langridge 1989, s. 57). Lancaster är av liknande åsikt: han menar att indexerare 
vid den konceptuella analysen inte bör låta sig styras av den vokabulär som ska 
användas vid översättningen. Risken finns annars att aspekter av ämnet som de 
vet är svåra att uttrycka med vokabulären utesluts (Lancaster 1998, s. 22). 

 
 
3.2 Ämnesanalys och ämnesindexering av bilder  
 
Vid ämnesindexering av bilder, och även föremål, finns det en rad svårigheter 
som skiljer sig något från de som föreligger vid ämnesindexering av texter, och 
dessa bör indexerare vara uppmärksamma på. För det första kan det anses svårare 
att beskriva bilder och föremål jämfört med texter, vilket kommer sig av att 
visuella former och ord är två skilda sätt att uttrycka information på. Trots att man 
kan tala om bilder och föremål som att de har ett språk, så saknar de flera av de 
egenskaper som texter har. Visuella former kan, till skillnad från ord, framstå som 
omöjliga att definiera eller översätta. De kan dock precis som ord anses uttrycka 
mening, men visuella former kombineras inte på samma vis som ord gör i 
skapandet av ett verk. Det sätt att uttrycka information på som resulterar i en 
vetenskaplig skrift, skiljer sig avsevärt från sättet varpå en skulptur skapas 
(Langer 1958, s. 117-121). Generellt sett har texter en rak och linjär uppbyggnad i 
och med att de läses i en viss riktning. Läsarna får deras ämnen presenterade för 
sig stegvis, och tolkning sker successivt ord för ord. Bilder och föremål saknar 
många gånger denna linjära uppbyggnad, och kan inte ”läsas” i en bestämd följd. 
Deras ämnen föreligger direkt i sin helhet för betraktarna.5 Bilder och framför allt 
föremål kan dessutom upplevas på flera perceptuella plan samtidigt med sinnen 
som känsel, hörsel och lukt; vid undersökning av texter används enbart syn 
(Nordström 1984, s. 17f.; Tilley 2001, s. 259f.).  
 
Ett annat problem som indexerare ställs inför är varifrån de ska hämta information 
om objekten. Som tidigare nämnts finns det en ISO-standard som visar indexerare 
på de mest informationsbärande delarna av objekten. För bild och film 

                                                 
 
5 Undantag finns dock: vissa bilder och föremål har en sekventiell uppbyggnad, exempelvis serier 
och föremål med ikonografisk dekor. 
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rekommenderas de att studera titel och synopsis om sådana finns, vilket dock inte 
alltid är fallet (Documentation 1985, s. 2). Ytterligare ett problem är att 
ämnesindexeringen av objekt som bild och film, kan anses vara mer subjektiv än 
den av text (Lancaster 1998, s. 217).  
 
  
3.2.1 Teori för ämnesanalys av bilder  
 
Shatford har behandlat problematiken kring beskrivning av bildverks ämnen. 
Särskilt uppehåller hon sig kring den förskjutning av ämnet som uppstår då man 
analyserar en reproduktion av ett originalverk (Shatford 1984; 1986). Denna del 
av Shatfords resonemang faller dock utanför uppsatsens ram, och vi koncentrerar 
oss hädanefter på hennes teorier rörande ämnesanalys av bilder i allmänhet.  
 
Bilders ämnen kan uppfattas på olika sätt av olika människor (Shatford 1986, s. 
39, 42). Vid ämnesanalysen av bilder framstår det därmed som viktigt att försöka 
avgöra deras bakomliggande betydelser, och koppla dessa med de ord som väljs ut 
för att beskriva bilderna. Här tar Shatford hjälp av Panofskys tre nivåer av 
betydelse hos konstverk. Trots att hans teori har utarbetats särkilt för att appliceras 
på konstverk från renässansen, anser Shatford att den är så pass generell att den 
kan tillämpas på föreställande bildverk i allmänhet (Shatford 1986, s. 42f.). 
Panofskys nivåer kan förenklat presenteras som följer: 
 

• Preikonografiska nivån. Här beskrivs den primära eller naturliga 
betydelsen hos bilden, som kan vara både faktisk och expressiv. Den 
faktiska betydelsen framstår då betraktaren med hjälp av vardaglig 
kunskap lyckas identifiera linjer, former och färger som ting och 
händelser. Även stämningar och känslor kan uppfattas på denna 
beskrivningsnivå – det är bildens expressiva betydelse (Panofsky 1972, s. 
5, 9). 

 
• Ikonografiska nivån. Här analyseras den sekundära eller konventionella 

betydelsen hos bilden. Nivån fordrar större förkunskap hos betraktaren än 
den preikonografiska. Kunskapen hämtas inte längre från vardagen utan 
kräver att man är kulturellt bevandrad, samt har kännedom om sin kulturs 
litterära kanon. Betraktaren ska kunna identifiera olika teman och 
historier, han/hon ska dessutom kunna avläsa konstnärliga grepp i bilden 
som symbolik och allegori (Panofsky 1972, s. 6, 11). Upp till denna nivå 
är det enligt Shatford både möjligt och önskvärt att ämnesindexera bilder 
(Shatford 1986, s. 44). 

  
• Ikonologiska nivån. Här tolkas den inre betydelsen, som går utöver bildens 

motiv och teman och säger något om dess samhälleliga kontext 
(Nordström 1984, s. 66). Tolkningen ska uppdaga tankar och idéer som 
delas av en hel period, nation, klass eller religiös övertygelse (Panofsky 
1972, s. 7). Man försöker finna det historiska hos bilden, samt det unika 
hos upphovsmannen genom att utföra jämförande analyser. Särskilt 
fruktbara kan sådana jämförelser vara då de konstnärliga motiven är 
desamma, men skiljer sig åt tidsmässigt (Nordström 1984, s. 66). Enligt 
Shatford kan den ikonolgiska nivån knappast indexeras med någon 
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konsistens och inbegriper den ej i sin teoretiska modell (Shatford 1986, s. 
45), så därav bortser vi härefter från den.  

 
Shatford bearbetar Panofskys nivåer, och introducerar två aspekter, ”Of” och 
”About”, som hon menar kan appliceras på de två första nivåerna. Of på den 
preikonografiska nivån är den generella beskrivningen av de händelser och ting 
som framställs på bilderna (generiskt Of), medan aspekten About är en 
beskrivning av bildernas stämning. På den ikonografiska nivån är Of den specifika 
benämningen av bildernas händelser och ting (specifikt Of), till skillnad från 
About som identifierar abstrakta koncept, symboliska betydelser och mytiska 
varelser. Shatford menar att även About går att dela upp på ett generellt och ett 
specifikt plan, men att värdet av detta inte är så stort då det som ryms inom About, 
förutom mytiska platser och varelser, är av ett generellt och icke-namngivet slag 
(Shatford 1986, s. 45-47).  
 
För att exemplifiera aspekterna Of och About  kan en bild sägas föreställa en 
kvinna (generiskt Of), kanske till och med en namngiven kvinna (specifikt Of), 
som förmedlar en känsla av sorg (About på den preikonografiska nivån) för att 
kvinnan symboliserar den tragiska musan (About på den ikongrafiska nivån) 
(Shatford 1986, s. 44).  
 
Trots att man kan tala om Of och About på både preikonografisk och ikonografisk 
nivå så uttrycker de skilda sätt att se på objekts ämnen. Det går naturligt nog inte 
att likställa preikonografiskt Of med ikonografiskt Of, och detsamma gäller även 
för de båda About-aspekterna. På den preikonografiska nivån sker nämligen en 
objektiv (Of) och en subjektiv (About) beskrivning av bildernas betydelse. På den 
ikonografiska nivån analyseras däremot bildernas mening på ett objektivt plan 
(Of) och på ett abstrakt, symboliskt eller mytiskt plan (About). Generellt sett är 
dock Of, både på den preikonografiska och på den ikonografiska nivån, enklare att 
uttrycka än About (Shatford 1986, s. 43 f.).   
 
I sin teori för ämnesanalys  av bildverk kombinerar Sha tford de ovan nämnda 
aspekterna  Of och About, med de fyra facetterna ”Who?”, ”What?”, ”When?” och 
”Where?” (sammanslagningen visualiseras i Figur 1). Inspiration till dessa har 
hon hämtat från Ranganathans facetter: Personality, Matter, Energy, Space och 
Time (PMEST).6 Who?-facetten kan jämföras med Personality och Matter, 
What?-facetten med Energy, Where?-facetten med Space och When?-facetten 
med Time (Shatford 1986, s. 48).  
 

• Who? ger svar på frågor som vem eller vad bilden är av (generiskt och 
specifikt Of), samt om den/det som föreställs är en symbol för någon/något 
annat (About). 

 
• What? behandlar vad tingen och föremålen gör på bilden, och undersöker 

deras tillstånd (generiskt och specifikt Of). Facetten svarar dessutom på 

                                                 
 
6 Utifrån dessa facetter ordnas ett objekts ämnen. I facetten Personality anges vad tinget är i sig.  
Till Matter hör de material som tinget består av. Under Energy ordnas de handlingar som utförs av 
eller på tinget. I facetten Space anges var handlingen utförs, och till Time hör när den tar plats 
(Lancaster 1998, s. 55). 
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vilka känslor eller stämningar som förmedlas via dessa handlingar eller 
tillstånd, och om de kan sägas symbolisera något annat (About). 

 
• Where? framför frågor som berör lokalisering: geografisk, arkitektonisk 

eller kosmografisk. Det handlar om att identifiera den plats som bilden 
representerar. Bilden kan på ett specifikt plan representera New York 
(specifikt Of), men på ett generiskt plan är det en stadsmiljö (generiskt 
Of). Platsen kan dessutom stå som symbol för något annat, en abstrakt 
tanke eller mytisk plats (About). 

 
• When? besvarar vilken tid eller period som framställs. Tiden kan ses både 

ur en linjär och ur en cyklisk synvinkel. Den linjära tiden ser till specifika 
datum och perioder (specifikt Of), medan den cykliska är av det mer 
allmänna slaget och behandlar årstider och tid på dygnet (generiskt Of). 
Tiden kan för övrigt symbolisera något utöver sig självt (About).       

            
Samtliga facetter måste inte användas vid ämnesindexeringen, det kan ju vara så 
att en bild saknar någon facett, men de finns där för att se till att ingen betydande 
aspekt av bilden förbises (Shatford 1986, s. 48-54). 
 
 
Facetter Generiskt Of Specifikt Of About 
Who?  
 
Konkreta ting och 
varelser, levande och 
icke -levande 

Typer av personer, 
djur och ting 
 
 

Individuellt 
namngivna personer, 
djur och ting 
 
 

Mytiska varelser 
(generiska/specifika) 
eller abstraktioner 
manifesterade/ 
symboliserade av ting 
eller varelser 

What? 
 
Vad gör tingen och 
varelserna? 
(Handlingar, händelser 
och känslor) 

Handlingar och  
tillstånd 
 
 
 

Individuellt 
namngivna  
händelser 
 
 
 

Känslor eller 
abstraktioner 
manifesterade av 
handlingar eller  
händelser 
 

Where? 
 
Plats: geografisk, 
kosmografisk eller 
arkitektonisk 

Typ av plats: 
geografisk eller 
arkitektonisk 
 
 

Individuellt 
namngiven geografisk 
plats 

Symboliserade platser 
(generiska/specifika) 
eller abstraktioner 
manifesterade genom 
plats 
 

When? 
 
Tid: cyklisk eller linjär 
 

Cyklisk tid: årstider 
eller tid på dygnet 
 
 

Linjär tid: datum eller 
perioder 
 

Känslor eller 
abstraktioner 
symboliserade av eller 
manifesterade genom 
tid  
 

[vår översättning och bearbetning7] (Shatford 1986, s. 49) 
 
 Figur 1. Shatfords teoretisk a modell för analys av bilders ämnen  
 

                                                 
 
7 Vi har uteslutit två kolumner: Ranganathans PMEST och facetter från Bibliotheque Nationales 
bildklassifikationssystem. Vi har dessutom bytt plats på kolumnerna Generiskt Of och Specifikt 
Of.  
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Vid ämnesindexering av bilder framstår det som omöjligt att täcka in samtliga 
ämnen som en bild kan tänkas ha – indexerare har helt enkelt inte den tid eller de 
resurser som erfordras. Därmed ter det sig som viktigt att utarbeta principer för 
vilka ämnen som i första hand bör indexeras och vilka som man kan avstå ifrån att 
indexera. Först och främst bör man, enligt Shatford, se till samlingen och dess 
användare. Hon menar att det i grova drag finns två typer av samlingar: de som 
vänder sig till en användargrupp med specifika informationsbehov och intressen, 
och de som vänder sig till en mer generell grupp av användare med ospecificerade 
informationsbehov och intressen. Det anses enklare att ämnesindexera för den 
förra än den senare i och med att man känner till användarnas behov. Följaktligen 
indexeras de aspekter av bilderna som är intressanta för dessa användare. Den 
generella användargruppens alla tänkbara informationsbehov är svårare att förutse 
och täcka in. Shatford rekommenderar därför att indexerarna vid ämnesindexering 
av en samling för en generell användargrupp istället bör fokusera bilderna, och det 
som kan anses vara bildernas centrala ämnen. Att avgöra detta är inte 
oproblematiskt, men innebär i huvudsak att indexerarna studerar bilderna i sin 
helhet, både vad de är Of, generiskt och specifikt, och vad de är About. Shatford 
menar att de facetter hon introducerat ska hjälpa indexerarna i deras arbete att 
besluta sig för bildernas centrala ämnen (Shatford 1986, s. 54f.). 
  
Då de centrala ämnena har klargjorts kvarstår att fastställa vilken aspekt som ska 
indexeras, generiskt Of, specifikt Of eller About. Vid ämnesindexering av en 
samling för en generell användargrupp menar Shatford att det i de flesta fall är 
fruktbart att först och främst indexera aspekterna generiskt Of eller About. Rör det 
sig om en samling med en specifik användargrupp kan det dock finnas tillfällen då 
det är onödigt att indexera antingen Of-aspekten eller About-aspekten (Shatford 
1986, s. 56, 58). 
 
Shatford medger att About-aspekten ofta framstår som svår att indexera, detta till 
följd av att den, i högre grad än Of-aspekten, sammankopplas med ett visst mått 
av subjektivitet från indexerarnas sida. Det anses exempelvis mer troligt att två 
indexerare är överens om vad en bild uppvisar för händelse än om vilken 
stämning den förmedlar. Hon frågar sig om detta medför att indexerarna inte bör 
bry sig om att analysera About-aspekten överhuvudtaget, men kommer dock fram 
till att aspekten inte bör avfärdas på grund av att den sammankopplas med 
subjektivitet. Enligt Shatford kan även analysen av Of-aspekten sägas vara 
subjektiv då indexerarnas personliga bakgrund och erfarenheter riskerar att 
influera hur de identifierar en viss händelse, plats, tid och så vidare. Vilka ämnen i 
bilderna som indexerarna väljer att indexera är dessutom i sig ett uttryck för deras 
subjektiva omdömen (Shatford 1986, s. 43, 57). Shatford menar att: ”Rather than 
pretend that certain aspects of picture indexing are objective, would it not be 
better to admit that subjectivity exists, acknowledge its drawbacks (chiefly, that it 
leads to inconsistency) and recognize that subjective judgements and analysis can 
provide valuable access to information?” (Shatford 1986, s. 57)  
  
 

3.2.2  Bildsemiotik och ämnesanalys av bilder 
 
Önskar man beskriva bilder med hjälp av ord bör man förstå bilders och ords 
inbördes förhållande. Detta belyser vi genom att lyfta fram den vetenskapliga 
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disciplinen semiotik. Susanne Ørnager kopplar i sin studie av pressbildsarkiv 
samman Shatfords tolkning av Panofskys tre nivåer för beskrivning av konstverks 
betydelser och Barthes bildsemiotik (Ørnager 1996, s. 35). I föregående avsnitt 
presenterades Panofskys nivåer, och nedan följer en kort introduktion till 
semiotiken, med särskild tonvikt på bildsemiotik.  
 
Inom semiotiken undersöker man villkoren för mänsklig kommunikation i sin 
vidaste mening, dess lagbundenhet och koppling till samhället. Man menar att all 
mänsklig kommunikation är uppbyggd av tecken, bland annat verbala (ord), 
visuella (bilder) och auditiva (ljud). Dessa tecken har både en uttrycks- och en 
innehållssida, där det förra är hur tecknet kommuniceras, och det senare är vad 
tecknet kommunicerar. Tecken är kombinationer av mindre delar som kallas 
betydelser. För ord är de minsta betydelsebärande delarna morfem, exempelvis 
”rop” som bland annat kan sättas samman till orden ”ropa”, ”ropade” och ”utrop”. 
I bilder är de minsta betydelsebärande delarna de ting som avbildas som hus, träd 
eller boll. Tecknens betydelsebärande delar kan i sin tur delas upp i mindre delar, 
icke-betydelser. Morfemens icke-betydelser kallas fonem, vilket är ljud. För ovan 
nämnda exempel ”rop” är fonemen R, O och P. På samma vis kan de ting som 
avbildas i bilder brytas ned i icke-betydelser som punkter, fläckar och streck. 
Fonem har ofta en särskiljande roll i de ord som de ingår i, och är därmed 
distinkta. Det går exempelvis inte att byta ut U i ”grus” mot Ä utan att ordets 
betydelse förändras. Bilders icke-betydelser är dock sällan distinkta, utan snarare 
varianter som kan bytas ut och ersättas med varandra. En boll som är ritad med 
hjälp av streck kan även framställas med hjälp av punkter utan att dess betydelse 
förändras (Nordström 1984, s. 20f.).     
 
Som ovan nämnts utgörs kommunikation av tecken, tecken som kombineras 
utifrån vissa koder för att bilda informativa meddelanden. Koderna utgörs av bild- 
och talspråkliga regler och normer som är produkter av det samhälle och den 
kultur som de uppkommit i. För att kunna förstå och tolka kommunikationens 
tecken måste man därmed koppla samman dem med deras tillhörande koder – de 
bild- eller talspråkliga reglerna. Koderna kan vara svaga eller starka; de starkaste 
koderna är de som styr entydiga meddelanden, vilket betyder att dessa enbart ska 
tolkas på ett sätt. Meddelanden med svaga koder är mångtydiga och därför 
möjliga att tolka på flera sätt. Ordens icke-betydelser, fonemen, kombineras 
utifrån starka koder till morfem: vill man säga eller skriva ”hus” måste man ha 
med fonemen H, U och S, samt presentera dem i rätt ordningsföljd. Om man 
däremot vill rita ett hus, kan man göra det med både punkter, fläckar eller streck. 
Bilders icke-betydelser styrs följaktligen av relativt svaga koder, då de kan tolkas 
och kombineras på en mängd olika sätt. Generellt sett kan man säga att bilders 
koder är svagare än det talade och skrivna språkets koder. Detta resulterar bland  
annat i att bilders betydelser lätt influeras av ord, ljud och andra bilder som finns i 
deras närhet (Nordström 1984, s. 36). 
 
Bildsemiotiken är en underavdelning av semiotiken, där huvudsysslan är analys 
och tolkning av bilder. Bildanalys går till så att bildernas betydelser delas upp i 
denotativa och konnotativa delar. Denotationen är bildernas grundbetydelser, och 
bör ha två funktioner: den ska likna verkligheten och göra så att bilderna särskiljs 
från andra bilder. Beskrivning av bildernas denotativa delar utförs genom att 
bilderna översätts till ord, och detta bör utföras redan i den inledande fasen av 
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bildanalysen. Goda denotativa beskrivningar redogör sakligt för vad som syns på 
bilderna, samt bortser från deras många detaljer och tar istället fasta på det 
huvudsakliga och primära. Dels är innehållet väsentligt – bildernas motiv, tillstånd 
och handlingar, och dels uttrycket – deras uppbyggnad och symmetri. Ibland är 
det opraktiskt att beskriva innehållet och uttrycket var för sig, men i alla lägen är 
det viktigt att de denotativa beskrivningarna utförs så objektivt som möjligt. Dock 
bör man inte glömma att det som denoteras i bilderna får mening och förstås 
utifrån ett visst språk och en viss kultur (Nordström 1984, s. 38-40; Ørnager 1996, 
s. 33).  
 
Konnotationen är bildernas bibetydelser, men ordet konnotation är också 
synonymt med ”kulturella associationer”. När människor associerar förknippas 
det de upplever med tidigare erfarenheter, gamla kunskaper, föreställningar och 
fantasier vilka de ofta delar med en grupp av människor – sin familj, generation, 
samhällsklass, yrkeskår och så vidare.  Beskrivning av bilders konnotativa delar 
inriktas inte på det synliga i bilderna, utan på de känslor och stämningar som de 
förmedlar och på de associationer som de väcker hos betraktarna. Dessa 
associationer kan både vara positiva och negativa, och det är viktigt att komma 
ihåg att den konnotativa beskrivningen ofta beror mer på betraktarens bakgrund 
än på bildens egentliga ut formning (Nordström 1984, s. 41f.; Ørnager 1996, s. 
33). Utöver de kulturella associationerna finns även de som är privata, vilka en 
människa är ensam om att ha. Dessa associationer kan inte relateras till en grupps 
gemensamma bild- och talspråkliga regler, men kan ändå inte sägas vara oviktiga 
för bildanalysen (Nordström 1984, s. 42f.).   
 
Ørnager menar att Shatfords Of på både preikonografisk och ikonografisk nivå är 
jämförbar med Barthes bruk av termen denotation. Vidare har den pre-
ikonografiska och ikonografiska nivåns About sin motsvarighet i konnotationen. 
Of på den preikonografiska och den ikonografiska nivån är de ting och händelser 
som uttolkarna känner igen och kan beskriva specifikt i bilderna. Det är även detta 
som identifieras vid den denotativa beskrivningen. About på den preikonografiska 
och den ikonografiska nivån är exempelvis de stämningar, abstrakta koncept och 
symboler som bilderna förmedlar, vilket kan liknas vid de kulturella associationer 
som ryms i den konnotativa beskrivningen (Ørnager 1996, s. 34f.). Trots att 
Panofsky och Barthes tankar är jämförbara med vararandra är de dock långt ifrån 
identiska. Den stora skillnaden mellan dem är att Panofsky betonar konstnärens 
förmåga att förmedla bildens ”anda”, medan Barthes mer fokuserar på 
mottagarens upplevelser av bilden. Detta får till följd att man inom bildsemiotiken 
lägger större vikt vid hur bilder används och upplevs i en viss kontext, än vid 
deras framställning och bakomliggande avsikter (Nordström 1984, s. 69). 
 
 
3.2.3 Problematisering av ämnesindexering av bilder med hjälp av ord  
 
Både Shatford och Ørnager förutsätter att indexerare med hjälp av ord kan skapa 
representationer av bilders ämnesmässiga innehåll. Förutsättningen har dock 
problematiserats och ifrågasatts, vilket här får företrädas av Svenonius tankar 
kring bilders översättningsbarhet.  
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I sin artikel ”Access to nonbook materials” från 1994 undersöker Svenonius om 
det går att uttrycka och indexera bland annat bilders ämnesaspekter med hjälp av 
ord. Svenonius formulerar en tanke om att det finns en koppling mellan bilders 
förmåga att föreställa, och deras möjliga innehav av ämne. Denna tanke 
vidareutvecklas med påståendet att ting som kan namnges i bilder kan sägas vara 
bildernas ämnen, och är ting möjliga att namnge går de även att indexera. Under 
diskussionens gång kommer Svenonius fram till att det är oftast bara är den 
preikonografiska och ikonografiska nivåns Of (generella och specifika händelser 
och ting) som, om de är namngivna, kan indexeras. Redan About på den 
preikonografiska nivån (stämningar och känslor) tenderar att vara för uttrycksfullt 
för att beskrivas med hjälp av ord, och på den ikonografiska nivån går det sällan 
att namnge den symbolik som tingen i bilderna bär på. Svenonius frågar sig 
retoriskt om det inte enbart är genom vidhängande text som bilder kan få About-
aspekter. Det kan exempelvis röra sig om titlar som uttrycker bildernas symbolik. 
Hon sluter sig till att det som symboliseras i bilder i de flesta fall inte är möjligt 
att uttrycka i ord, och därmed är det inte heller indexerbart (Svenonius 1994, s. 
600, 602f.).  
 
Ofta framhålls att ämnesindexering är problematisk att utföra på grund av dess 
höga grad av subjektivitet. Svenonius menar dock att det inte är i själva 
subjektiviteten som svårigheten med ämnesindexering ligger. Den är snarare ett 
tecken på en större problematik: att About-aspekten normalt sett inte kan 
uttryckas i ord. Denna problematik är inte unik för bilder, utan gäller även för 
texter där ämnena är språkligt odefinierbara – exempelvis poesi. Svenonius 
konkluderar sitt resonemang med att säga att ämnesindexering går att utföra om 
objektens ämnen, oavsett bild eller text, kan formuleras i ord (Svenonius 1994, s. 
603, 605).  
 
 
3.2.4 Ämnesindexering av bilder med hjälp av visuella element 
 
CBIR är ett forskningsområde som rör indexering och återvinning av bilder, på ett 
sätt som skiljer sig från det mer traditionella med hjälp av ord. Metoden är 
automatisk och går ut på att bilder indexeras utifrån sina visuella element. Då det 
är svårt att automatiskt känna igen och beskriva ting i bilder sker återvinning på 
en relativt basal nivå, främst utifrån färg, form och textur. Bilder återvinns när 
deras visuella element stämmer överens med karaktären hos den bild eller skiss 
som angetts som sökfråga av en användare (Yang 2004, s. 254-256). Lancaster 
menar att bildåtervinning med hjälp av visuella element är ett intressant 
forskningsområde, men att den troligtvis aldrig helt kommer att ersätta den mer 
traditionella indexeringen med hjälp av ord. Ett möjligt scenario är en 
kombination av konventionell textbaserad återvinning och CBIR (Lancaster 1998, 
s. 215, 219).  
 
Ett tvärvetenskapligt försök att göra detta presenteras i Jaimes och Changs artikel 
”A conceptual framework for indexing visual information at multiple levels”. I 
denna behandlas frågan om vilka nivåer som indexering av bilder kan utföras på. 
Författarna skiljer på vad de kallar visuellt och icke-visuellt innehåll i bilder. Det 
visuella innehållet är det man ser vid beskådandet av bilderna som färg och motiv. 
Det icke-visuella innehållet framträder inte explicit vid beskådandet, men är ändå 
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nära förbundet med bilderna, exempelvis information om pris och nuvarande 
ägare. I artikeln presenteras en modell i form av en pyramid med tio nivåer som 
alla rör bilders visuella innehåll. Modellen är tänkt att underlätta vid automatisk 
indexering av deras struktur och ämnen. De fyra första nivåerna rör strukturella 
element som färg, form och textur, och de resterande sex nivåerna är avsedda för 
beskrivning av ämnen. Forskning inom CBIR rör modellens fyra första nivåer, 
men i artikeln föreslår författarna en breddning av forskningsfokus till att 
inrymma både automatisk och manuell indexering av ämnen. Här framhålls att 
användare av återvinningssystem, oavsett automatiskt eller manuellt indexerade, 
är benägna att söka och beskriva bilder just utifrån deras ämnen (Jaimes & Chang 
2000, s. [1, 3f., 11]).  
 
På nivåerna fem till tio i modellen aktualiseras Shatfords teorier om ämnesanalys 
av bilder, och termerna generiskt och specifikt Of samt About används.  
Indexering på dessa nivåer, till skillnad från indexering på nivåerna ett till fyra, 
kräver kunskap om världen, både vardaglig och mer kulturellt betingad. För att 
utröna bilders ämnesaspekter utgår Jaimes och Chang från Shatfords facetter och 
ställer frågorna Who?, What action?, What object?, Where?, When? och Why?  
Frågorna ska kunna besvaras manuellt genom analys av bilderna, men även 
automatiskt genom att datorn genomsöker bildernas vidhängande texter, om 
sådana finns (Jaimes & Chang 2000, s. [6f., 9, 11]).  
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4. Föremål ur etnografiska museers synvinkel  
      
Människan är studieobjekt för många institutioner, men det är enbart museerna  
som bevarar hennes föremål (Silvén-Garnert 1991, s. 85). Museer är institutioner 
vars roll är att samla, dokumentera, bevara, bearbeta och producera kunskap om 
vårt förflutna och vår nutid. Utgångspunkten för kunskapsförmedlingen är objekt 
som föremål, bilder, film- och ljudinspelningar samt texter såsom böcker och 
arkivmaterial. Dokumentationen av dessa objekt tillhandahåller ofta unik 
information om den kontext och den kultur de hör till (Samordnad dokumentation 
av museernas föremåls- och bildsamlingar 1986, s. 52; Silvén-Garnert 1992, s. 7). 
 
Den kunskap som förmedlas via museet är bearbetad; museipersonal skapar 
utställningar och forskare skriver artiklar utifrån museets lagrade kunskapsbas. 
Den kunskap som förmedlas utåt utgör dock endast en bråkdel av denna bas. För 
att museet bättre ska kunna utnyttja sin kunskapsbas måste bland annat deras 
föremålssamlingar bli enklare att söka i (Samordnad dokumentation av museernas 
föremåls- och bildsamlingar 1986, s. 52).       
 
 
4.1 Etnografiska föremål  
 
Åsikterna går isär gällande de etnografiska föremålens natur. En beskrivning av 
ordet föremål uttrycker en objektsrelation: föremål är inte något i sig själva, utan 
är objekt för människans handlingar. Deras existens är beroende av dessa 
handlingar och människor (Arvidsson et al. 1990, s. 11). Uppdelningen av 
etnografiska föremål som objekt och människan som handlande subjekt kan anses 
vara typisk för dagens västerländska samhälle. Dock hindrar synen på föremål 
som död materia förståelsen av deras fulla betydelser. Ett alternativt synsätt är att 
människan skapar sig själv genom sitt skapande av föremål. Föremål spelar en så 
grundläggande roll i kulturers och samhällens tillblivelser, att man kan påstå att 
kulturella ident iteter på en och samma gång vilar i människan och i de föremål 
hon omger sig med. Ytterligare ett steg bort ifrån etnografiska föremål som 
passiva objekt, är idén om föremål som subjekt som aktivt utövar påverkan på 
människan (Tilley 2001, s. 260).  
 
Etnografiska föremål är aktiva och levande i den mån att det ingår i sociala 
processer. De kan likt människor sägas ha biografier då det går igenom olika 
stadier i sina liv. Tiden som förflyter mellan produktion, konsumtion, förstörelse 
och eventuell återanvändning förändrar föremålens ekonomiska och estetiska 
status. Föremålen har olika betydelser beroende på i vilket stadium de befinner sig 
(Klein 1995, s. 12; Tilley 2001, s. 264). Vanligtvis försämras föremålens status 
stegvis, dock finns en motsatt utveckling, exempelvis då ett uttjänt bruksföremål 
blir till en prydnad (Bringéus 1990, s. 22). Detta processperspektiv har varit och är 
fortfarande mycket fruktbart vid studier av föremål inom etnografin (Tilley 2001, 
s. 264).        
  
Vad är då etnografiska föremål i en museikontext? Silvén-Garnert menar att: 
”Museiföremål är kulturelement, inte bara rekvisita för miljörekonstruktioner eller 
exempel på produktutveckling. Tingen är materialiserad historia och uttrycker 
idéer, värderingar, kunskaper och behov.” (Silvén-Garnert 1991, s. 85) 
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Museiföremål bör med andra ord behandlas som något mer än materiella objekt 
(Ehn 1992, s. 115), och ses som källor till dynamisk kunskap snarare än som 
stumma vittnen (Östling 1995, s. 127). 
 
 
4.2 Etnografiska föremål som informationsbärare 
 
Föremål är ett av etnografiska museers primära studieobjekt, men det är ändå 
människan som står i centrum (Silvén-Garnert 1991, s. 85). Den aspekt av 
människan som fokuseras är hennes roll som kulturvarelse, och de föremål som 
hon tillverkar och brukar kan ses som bärare av information om henne. 
Etnografiska föremål bär dessutom på information om sig själva, hur de har 
tillverkats och använts. Genom att studera föremål kan man avläsa de inneboende 
anvisningarna om hur bland annat tillverkarna har löst tekniska och estetiska 
problem (Bringéus 1990, s. 19f.). Forskare och museibesökare kan därmed genom 
föremålen nå en vidare och mer komplex förståelse av de människor som de 
representerar, och de förhållanden som de skapades under. De fungerar som 
nyckelhål till andra kulturer och länder. Föremålen ska både ge upphov till ny 
kunskap, samt vara en källa till upplevelse och förståelse (Silvén-Garnert 1991, s. 
86; 1995, s. 68). På dagens etnografiska museer betonas alltmer den emotionella 
förståelsen; föremål och utställningar ska väcka känslor hos museibesökarna och 
få dessa att leva sig in i det som förmedlas (Lundberg 1997, s. 75). 
 
Etnografiska föremål är intressanta studieobjekt då de i lika hög grad besitter 
materiella som immateriella egenskaper. De materiella egenskaperna är vad 
föremålen är till det yttre. Dessa egenskaper är relativt objektiva och upplevs av 
betraktaren visuellt. Föremålens immateriella egenskaper, som även kan kallas 
deras symbolvärden, är de betydelser och de kulturella budskap som signaleras till 
betraktarna. Symbolvärdet rymmer även de idéer och värderingar som föremålens 
skapare och brukare har tilldelat dem. Inom dagens etnografiska föremåls-
forskning är det inte de materiella utan snarare de immateriella egenskaperna som 
fokuseras (Brück 1995, s. 108).  
 
Den information som föremålen bär på kan därmed inte utläsas enbart av deras 
yttre. Etnografer bör även beakta det inneboende symbolvärdet. Detta är dock ofta 
svårt att uttrycka med museernas konventionella föremålskategorier, vilket leder 
till att föremål först och främst beskrivs i termer av sina yttre egenskaper. De 
tilldelas sakord utifrån vad de är. Detta förfarande har en praktisk grund då det är 
viktigt för museernas verksamhet att lätt kunna hantera och identifiera de skilda 
föremålen. Silvén-Garnert menar att museernas ambivalenta inställning till 
föremålen grundar sig på det faktum att de i lika hög grad hanterar föremålens 
materiella som immateriella egenskaper (Silvén-Garnert 1997, s. 33f.). Trots att 
museernas dokumentation ofta stannar vid en beskrivning av de yttre, materiella 
egenskaperna, anser hon att man även bör försöka förstå och tolka föremålen. Det 
är viktigt att uppmärksamma de betydelser hos föremålen som existerar utöver det 
rent funktionella (Silvén-Garnert 1991, s. 87). Tilley menar i detta sammanhang 
att det dock sällan är meningsfullt eller heller möjligt att försöka skilja föremålens 
materiella bruksvärde från deras immateriella symbolvärde, då dessa är samman-
kopplade med varandra (Tilley 2001, s. 260).  
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4.3 Föremålsstudier  
 
För att uttömma den information som föremålen bär på bör etnografer genomföra 
noggranna undersökningar av dem, så kallade föremålsstudier. Dessa innebär att 
föremålen undersöks ur olika perspektiv: ekologiskt, tekniskt, teknologiskt, 
ekonomiskt, socialt, språkligt/folkloristiskt och ideologiskt/symboliskt. Till varje 
perspektiv hör en rad frågor som underlättar studiet av den aktuella synvinkeln. 
Ur det ekologiska perspektivet undersöks hur tillverkning och användning av 
föremålen har ingått i ekologiska system och påverkat miljön. Vilka råvaror har 
använts i tillverkningen av dem, och vilken påverkan har insamlandet av 
råvarorna  haft på miljön? Det tekniska perspektivet behandlar föremålens 
utseende och konstruktion. Här frågar man sig bland annat om konstruktionen har 
styrts av materialet, och om det finns spår av tillverkningsprocessen i deras 
utseende. Brukssammanhanget står i centrum för det teknologiska perspektivet, 
där föremålen bland annat undersöks utifrån de situationer som de använts i och 
var skapade för. Ur det ekonomiska perspektivet ställs frågor om hur föremålen 
har ingått i tillverkning och försäljning av varor och tjänster. Utifrån nedlagd 
arbetsinsats, är föremålen över- eller undervärderade? Hur olika grupper av 
människor förhåller sig till föremålen studeras ur det sociala perspektivet. Vilka 
har använt dem och vilka har ägt dem, samt skiljer sig användandet av dem 
grupperna emellan? Ur det språkliga/folkloristiska perspektivet undersöks hur 
föremålen och deras delar benämns, samt hur de talas om till vardags. Kallas de 
för han eller hon, och används de i bildliga uttryck (Arvidsson et al. 1990, s. 
11f.)?  
 
Det ideologiska/symboliska perspektivet skiljer sig från de övriga så till vida att 
det inte är något enskilt perspektiv, utan snarare fungerar som det bakomliggande 
synsätt varifrån de andra perspektiven utgår. Bakom samtliga aspekter av 
föremålen som utseende, konstruktion och materia l, ligger kulturers och 
människors kunskap om och värderingar av dessa. Vid en ideologisk/symbolisk 
studie av det teknologiska perspektivet framkommer värderingar kring bruks-
sammanhanget – kan man använda en nyköpt potta som soppskål? Ur det 
ekologiska perspektivet blottläggs människors inställning och förhållande till 
naturen, och ur det ekonomiska deras kulturella värderingar gällande föremålens 
tillverkning – rör det sig om en hantverks- eller industriproduktion? Ser man 
ideologiskt/symboliskt på det sociala perspektivet framträder uppfattningar som 
människor har om sig själva och andra i förhållande till särskilda föremål 
(Arvidsson et al. 1990, s. 12).     
 
Utifrån det ideologiska/symboliska perspektivet är det av vikt att koppla 
föremålen till tillverkaren och brukaren, då den förres intentioner med dem kan 
skilja sig markant från den senares faktiska användning av dem. Man bör även 
uppmärksamma det symboliska värde som specifika föremål kan ha i jämförelse 
med andra liknande föremål. Här spelar föremålens historia in, exempelvis om de 
har ägts av kända personer, vilket ger dem speciella betydelser och unika 
symbolvärden (Arvidsson et al. 1990, s. 12f). 
 
Föremålsstudier var tidigare i stor utsträckning teknologiskt inriktade, men detta 
förhållningssätt har fått ge vika för ett mer miljö- och samhällsorienterat 
forskningsperspektiv. Idag läggs därmed tonvikten på det ideologiska/symboliska 
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studiet av människors värderingar av föremål snarare än på föremålen i sig 
(Arvidsson et al. 1990, s. 13). Föremålsstudier kan numera exempelvis utmynna i 
klarläggandet av kulturella hierarkier; etnografer uppmärksammar att föremål kan 
fungera som distinktionsredskap mellan bland annat manligt och kvinnligt, privat 
och offentligt (Silvén-Garnert 1995, s. 69).  
 
 
4.4 Föremålsdokumentation  
 
Föremålsdokumentation är en bred term som inbegriper all formell beskrivning av 
ett föremål.8 Här redogörs bland annat för upphov, utseende, historik, tidigare 
ägare samt symbolvärde (Silvén-Garnert 1991, s. 98). Dokumentationen är en 
viktig del av arbetet vid etnografiska museer, då kunskapen som den ger upphov 
till utgör basen för den övriga verksamheten. Föremål som helt eller delvis saknar 
dokumentation har ett lågt värde i museisammanhang, till följd av att man erhåller 
mycket begränsad kunskap om föremålen enbart genom att betrakta dem 
(Dokumentera!: museernas dokumentation av föremål och bilder 1981, s. 7).  
 
Föremålsdokumentationen har både ett forskningsmässigt och ett pedagogiskt 
syfte i och med att forskare använder föremålen i sina vetenskapliga studier, 
samtidigt som de ingår i den publika verksamheten (Silvén-Garnert 1991, s. 86). 
Vidare ska dokumentationen erbjuda en överblick över föremålsbeståndet, och 
underlätta lokaliseringen av enskilda föremål. Den ska dessutom förmedla enkel 
information om föremålen och inspirera till fortsatta studier (Dokumentera! 1981, 
s. 11).  
 
Dokumentationen bör idealt sett ske i direkt anslutning till insamlingen av 
föremålen, vilket kommer sig av att kunskapen om föremålen och deras 
symbolvärden är lättflyktig; dröjer det för lång tid mellan insamling och 
dokumentation finns det en risk att den bleknar. Dokumentationen bör, för att 
uppnå bästa resultat, även utföras av den person som skött insamlingen av 
föremålen, då han/hon besitter särskild kunskap om föremålens historia och 
härkomst (Silvén-Garnert 1991, s. 88f.; Stavenow-Hidemark 1992, s. 104). 
 
Föremål är mångtydiga i och med att de inte har någon på förhand bestämd 
betydelse. Olika människor skapar vid skilda tidpunkter sin egen förståelse av 
dem. Mångtydigheten kan bidra till en nyanserad bild av människan genom 
tiderna (Silvén-Garnert 1995, s. 68), men den kan även försvåra museibesökarnas 
förståelse av föremålen. Särskilt föremål vars symbolvärden är starkt knutna till 
en viss kontext, en person eller en period, blir inte begripliga utan tillhörande bild 
eller text. Elisabet Stavenow-Hidemark framhåller dock att vissa föremål är 
mindre mångtydiga än andra, och det är främst de föremål som flera människor 
har stött på i sin vardag som exempelvis varuförpackningar. Dessa kräver nästan 

                                                 
 
8 Vid dokumentation sker något eller allt av följande: föremålet registreras och tilldelas ett 
inventarienummer, föremålet katalogiseras, klassificeras och indexeras. Inom museisfären är 
gränserna mellan dessa aktiviteter relativt vaga. Tidigare har man kallat beskrivningen av föremål 
för registrering eller katalogisering, men idag rekommenderas termen dokumentation (Mellin 
1983, s. 35f.).      
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ingen vidhängande dokumentation för att bli förstådda, och genererar automatiskt 
inlevelse hos museibesökarna (Stavenow-Hidemark 1992, s. 105-108). 
 
Föremålens kanske mest framträdande egenskap är deras visualitet. Vid skriftlig 
dokumentation av dem går dock denna egenskap lätt förlorad. Tilley menar att 
häri ligger dokumentationens paradox: forskare önskar beskriva föremålen och 
gör det med ord, dessa ord berövar dock föremålen de kvaliteter man önskar att 
beskriva. Då ord inte kan göra föremålen rättvisa hävdar han att medier som kan 
återge deras visuella egenskaper i större utsträckning bör nyttjas som komplement 
till den skriftliga dokumentationen. Tilley syftar här på fotografi och film (Tilley 
2001, s. 268). Således bör en bild bifogas av det aktuella föremålet, så att dess 
visuella egenskaper inte helt går om intet i den skriftliga dokumentationen.  
 
 
4.5 Världskulturmuseet i Göteborg 
 
Den institution som idag kallas Världskulturmuseet är produkten av en över 100-
årig etnografisk museitradition i Göteborg. Dess föregångare, Göteborgs 
Etnografiska Museum, blev 1891 en självständig del av Göteborgs Museum, och 
fick efter en rad omorganisationer 1946 status som museum. Fram till 1993 var 
museet beläget i Ostindiska huset, och därefter flyttades det till Gårda. 2004 
invigdes Världskulturmuseet i nya lokaler bredvid Universeum. Museet ingår 
tillsammans med Stockholmsbelägna Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och 
Östasiatiska museet i myndigheten Statens museer för världskultur (SMVK) 
(Världskulturmuseet – Bakgrundsinformation [2005]; Statens museer för världs-
kultur 1998, s. 21-23). 
 
Världskulturmuseets samlingar av etnografiska och arkeologiska objekt 
påbörjades under 1800-talets senare hälft. Objekt donerades av resenärer, 
missionärer och sjöfolk som under sina resor tagit vara på saker de fann exotiska. 
I början av 1900-talet systematiserades insamlandet, och samlingarna växte snart 
till internationell standard. Tyngdpunkten lades på Syd- och Mellanamerika, och 
denna inriktning föreligger än idag då två tredjedelar av samlingarna kommer 
därifrån. Efterhand breddades insamlandet till att även inbegripa Asien, Oceanien, 
Australien, Afrika och Nordamerika. Samlingarna uppgår idag till ungefär 
120 000 objekt med främst historisk karaktär, och vid sidan av Latinamerika är 
Sydostasien och centrala Afr ika, främst Kongo, välrepresenterade 
(Bakgrundsinformation Världskulturmuseet [2005]; Statens museer för Världs-
kultur 2004, s. 7). 
 
 
4.5.1 Informantintervju på Världskulturmuseet  
 
Intervjun skedde med Jan Amnehäll, vars uppgift är att ha det övergripande 
ansvaret för föremålen, deras vård och dokumentation, och Jan Slavik, 
biblioteksanställd med lång erfarenhet av föremålsdokumentation. Nedan följer ett 
sammandrag av intervjun (frågorna som ställdes vid intervjun återfinns i Bilaga).     
 
Världskulturmuseet är, tillsammans med de andra museerna inom myndigheten 
SMVK, involverat i ett projekt där ett antal gemensamma material- och föremåls-
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kategorier håller på att tas fram. Utifrån dessa är det tänkt att museets samlingar 
ska ordnas så att sökning i den interna föremålsdatabasen underlättas (Amnehäll 
2006-04-07). Materialkategorierna innefattar i dagsläget de material och de 
tekniker som föremålen är tillverkade i och skapade med. Materialkategorierna är 
uppdelade hierarkiskt i tre nivåer. På den första nivån delas materialen grovt in i 
klasser som exempelvis ”textil”. Därefter finindelas materialen i undergrupper 
som ”bomull”, och på den sista nivån betecknas materialen efter sina specifika 
namn, till exempel ”ikat” som både är en särskild typ av tyg och en färgnings-
teknik (Amnehäll 2006-04-26). Föremålskategorierna är även de under 
konstruktion, och formen som de för närvarande föreligger i presenteras i Figur 2. 
 
 
 
Byggnader. Hit hör allt som skapar varma och torra 
utrymmen. Då museet enbart rymmer ett fåtal hela 
byggnader innefattar kategorin delar av byggnader, 
som taknockar och dörrar, och modeller av 
byggnader. 
 
Inventarier. Till kategorin räknas allt som bidrar till 
skydd och bekvämlighet, och som passivt förenklar 
mänskliga aktiviteter. Hit hör möbler, lampor, vaser 
med mera. 
 
Personliga föremål. Kategorin rymmer föremål 
framtagna utifrån personliga och individuella behov 
som halsband, skor, mössor, kjolar, bälten och 
tandborstar.  
 
Redskap och utrustning. Här ingår alla föremål som 
används i produktion/anskaffande och bearbetning 
av råmaterial, samt råmaterialen själva. Exempel är 
spadar, fiskpilar, vävstolar, grytor, cocablad. 
 
Vapen.  Hit hör föremål som används i strid eller för 
att markera bärarens sociala anseende, som svärd, 
spjut och sköldar. 
 
Tidmätning och navigation. I kategorin ingår 
föremål som mäter tid, håller ordning på sociala och 
religiösa händelser eller som underlättar navigering. 
Exempel är timglas, kalendrar och kompasser. 
 
Handel och varuutbyte. Kategorin omfattar alla 
föremål förknippade med handel och som kan 
fungera som värdemätare, exempelvis pengar, 
frimärken, kulramar och emballage. 
 
Musikinstrument. Hit hör föremål som är avsedda att 
skapa ljud eller signaler som maracas, sitarer och 
lergökar. 
 
 

 
Skrivna dokument. Kategorin rymmer produkter av 
skriftlig kommunikation såsom skriftrullar, 
skolböcker, broschyrer och tidningar.  
 
Bildkonst. Här ingår tvådimensionella objekt som 
avbildar något, exempelvis målningar på siden och 
trä. 
 
Förvaring. Kategorin omfattar föremål som används 
för att förvara saker i, som väskor, kärl, korgar och 
dosor. 
 
Transport. Här ingår alla transport - och 
fortskaffningsmedel samt utrustning för transport, 
exempelvis kanoter, sadlar och snöskor. 
 
Läkekonst. Till kategorin hör redskap, materiel och 
substanser som brukas för hälsovård och för att bota 
sjukdomar, som mediciner och amuletter. 
 
Spel- och lekunderhållning. Inkluderar föremål som 
är knutna till lek, tidsfördriv och tävlingar, 
exempelvis leksaker och skuggspelsfigurer. 
 
Mänskliga kvarlevor. Kategorin innefattar 
mänskliga lämningar i obearbetad form som 
skelettdelar och huvudtroféer. 
 
Rituella och religiösa föremål. Hit hör föremål vars 
huvudsyfte rör utövandet av religiösa eller rituella 
aktiviteter.  Exempel är hallucinogena substanser.  
 
Masker. Kategorin rymmer alla masker oavsett vad 
de har använts till, exempelvis dansmasker och 
jaktmasker. 
 
Skulptur. Inkluderar alla tredimensionella objekt 
vars funktion är att passivt representera något. 

(Amnehäll 2006-04-26) 
 

Figur 2. Världskulturmuseets föremålskategorier  
 
 
Slavik menar att dokumentationen av de religiösa och rituella föremålen för med 
sig större krav på kunskap från personalens sida än vad de andra kategorierna av 
föremål gör. Det fordras till exempel inte någon omfattande kunskap för att 



 34 

placera in ett föremål i redskaps- och utrustningskategorin. Svårigheten med ett 
sådant föremål ligger snarare i avgörandet av redskapets bruk. I fall med religiösa 
och rituella föremål ser man ofta vad de är, som en staty eller en korg, men missar 
att föremålen är kopplade till vissa riter eller trosuppfattningar. Placerar man in 
dessa föremål under kategorierna Skulptur respektive Förvaring har man inte 
lyckats beskriva dem uttömmande (Slavik 2006-04-07). Tidigare var det vanligt 
att museipersonal på grund av sin bristande kunskap antog att flera föremål hade 
religiös eller rituell anknytning, trots att så i själva verket inte var fallet. Resultatet 
blev en stor grupp föremål med beteckningen ”rituellt föremål?” (Amnehäll 2006-
04-07). Idag är det möjligt att placera in föremål som är mångtydiga i fler 
föremålskategorier än en, och detta sker ofta just vid dokumentationen av föremål 
med religiös eller rituell anknytning.  Dessa dokumenteras då först och främst 
utifrån sina materiella egenskaper – vad de är, deras fysiska funktion eller 
utseende, och i andra hand utifrån de sammanhang som de använts i – vilken 
funktion de har haft. Exempel är en medicinmans huvudbonad som först förs till 
kategorin Personliga föremål och därefter till kategorin Ritue lla och religiösa 
föremål (Amnehäll 2006-04-26).  
 
Museets föremålsdokumentation skedde under lång tid med hjälp av katalogkort, 
vilka var anpassade efter museets dåvarande behov. När man för några år sedan 
påbörjade digitaliseringen av dokumentationen skapade man utifrån kortkatalogen 
en elektronisk databas. Resultatet av detta är att dokumentationen har förblivit på 
en mer basal nivå, trots att tekniken erbjuder nya möjligheter (Amnehäll 2006-04-
07). Idag är det tekniskt möjligt med ett databassystem där föremålen presenteras 
ur olika ämnesaspekter. Museet har dock haft svårt att tillägna sig dessa 
möjligheter, då man ej lyckats hålla jämna steg med tekniken (Slavik  2006-04-
07). De gamla katalogkorten utgör med andra ord fortfarande en mall för museets 
dokumentation, men en viss breddning med nya uppgifter har skett. Idag beskrivs 
föremålen, som ovan nämnts, även utifrån de nyupptecknade material- och 
föremålskategorierna (Amnehäll 2006-04-07).  
 
Den nuvarande dokumentationen utmärks av att vissa föremålsbeskrivningar är 
välutvecklade medan andra föremål enbart benämns kortfattat, exempelvis 
”lerskål, Peru”. På det här koncentrerade sättet har man av tradition benämnt 
föremålen inom museet, då denna information ansågs tillräcklig för det interna 
bruket av katalogen (Amnehäll 2006-04-07). Med tiden har dock samlingarna och 
kunskapen om föremålen växt, och i och med det också kraven på 
dokumentationen; man finner det inte längre tillräckligt med sådana kortfattade 
beskrivningar. I detta sammanhang lyfter Slavik fram problemet med den 
bristande tillgången på ämneskompetent personal. Det är omöjligt för museet att 
ha personal som är experter inom varje tänkbart ämnesområde, utan 
sakkännedomen är i stora drag samlad inom ett fack. Museet med sin inriktning på 
Sydamerika besitter stor kunskap om föremålen från just detta område. 
Kunskapen om de asiatiska samlingarna, och i förlängning deras föremåls-
dokumentation, är dock inte lika utvecklad då den kompetens som krävs i stor 
utsträckning saknas hos personalen (Slavik 2006-04-07). För att uppväga 
personalens bristande kunskaper drar man nytta av gästande forskare, som 
ombeds lämna bidrag till dokumentationen av de föremål som ryms inom deras 
expertis (Amnehäll 2006-04-07).  
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Inom myndigheten SMVK håller man idag även på att utveckla en gemensam 
standard för sakordsbenämningar av föremål. Arbetet är tänkt att i framtiden 
utmynna i en tesaurus. SMVK har uppmärksammat behovet av att benämna 
likadana föremål med samma namn, då det just nu råder stor termvariation både 
mellan myndighetens olika museer och i de enskilda museernas databaser. I 
museernas databaser är det tänkt att föremålen först och främst ska indexeras med 
en föremålskategori, exempelvis Personliga föremål, och sedan med ett relativt 
generellt sakord som ”fotbeklädnad”. I fritextfältet ska det även vara möjligt att 
söka på mer specifika sakord som ”skor” eller ”tofflor”. Alla sakord borde idealt 
sett tas från den framtida gemensamma tesaurusen, men Amnehäll tror inte att 
detta kommer att realiseras. Tesaurusen kommer troligtvis enbart att innehålla 
generella sakord, medan de specifika antagligen kommer att tas från indexerarnas 
huvuden vid indexeringstillfället (Amnehäll 2006-04-07).  
 
Utöver problemet med sakordsbenämningen, finns det även svårigheter i att 
namnge etniska folkgrupper och geografiska platser på ett korrekt sätt. Detta 
kommer sig av att det inte finns någon global konsensus på området, utan en 
mängd olika namn för varje grupp och plats är i bruk (Amnehäll 2006-04-07; 
Slavik 2006-04-07). Till följd av att de gamla katalogkorten utgör mall för 
dokumentationen använder sig Världskulturmuseet av benämningar som 
härstammar från 1930- 40-talen. Dessa namn är många gånger felaktiga, och kan 
bitvis verka nedsättande och politiskt inkorrekta. Det skulle dock krävas 
expertkunnande inom varje område för att finna rätt epitet för varje grupp och 
plats (Amnehäll 2006-04-07). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att under museets föremålsdokumentation läggs 
störts vikt vid det sakliga beskrivandet av vad föremålen är, deras sakord, samt 
vilken plats och vilket folk de härstammar från. Föremålens immateriella 
egenskaper, deras betydelser, blir ofta en tolkningsfråga för betraktarna. Amnehäll 
berättar att den interna museidatabasen i framtiden kommer att läggas ut på 
Internet för allmänhetens bruk. Då kommer varje föremålsbeskrivning att ha en 
tillhörande bild, som ska underlätta betraktarens förståelse av föremålen, och 
signalera de immateriella egenskaper som inte står angivna i beskrivningarna  
(Amnehäll 2006-04-07).  
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5. System för beskrivning av etnografiska föremål 
 
I takt med att museerna samlar in föremål sker dokumentation av dessa. I följande 
avsnitt tar vi upp tre system för föremålsbeskrivning som är i bruk idag: ett system 
med rekommendationer gällande föremålsdokumentation, och två kontrollerade 
vokabulär med klassifikationskoder och indexeringstermer för beskrivning av 
etnografiska objekts ämnen.  
 
 
5.1 SAMOREG-systemet 
 
1965 var året då den nationella museisfären för första gången diskuterade 
föremålsdokumentation i ett gemensamt forum. Drygt tio år senare tillsatte 
Kulturrådet en arbetsgrupp vars uppgift var att undersöka de svenska museernas 
dokumentation av sina samlingar. Arbetet utmynnade i slutrapporten 
Dokumentera!, vari rekommenderades att en samordningsgrupp borde tillsättas. 
Denna grupp som fick namnet SAMOREG, skulle verka för att ett enhetligt 
dokumentationssystem för museernas samlingar, främst för föremål, utarbetades. 
Krav som uppställdes i sammanhanget var att systemet skulle vara lätt att 
applicera och i så stor utsträckning som möjligt vara gemensamt för olika sorters 
museisamlingar. Dessutom skulle det vara anpassningsbart till de skilda behov 
som museerna hade (Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och 
bildsamlingar 1986, s. 7).  
 
SAMOREG fann i sitt arbete att det rådde stora brister i museernas dåvarande 
dokumentation. Bland annat uppmärksammade de att dokumentationen ofta var 
alltför knapphändigt, opålitligt och osystematiskt utförd. Slutsatsen drogs dock att 
det var problem som museerna kunde arbeta med och förbättra på var sitt håll. 
Problemet som kvarstod var den bristande samordningen: att dokumentationen 
skedde utifrån principer som varierade mellan olika museer och från föremål till 
föremål. En total samordning mellan de olika museerna var dock inte 
eftersträvansvärd, då deras föremåls karaktärer och användningsområden i stor 
grad varierar. Till följd av detta delades museisfären in i fem vedertagna 
vetenskapliga sektorer: arkeologi, etnografi, konst, kulturhistoria och naturhistoria 
(Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar 1986, s. 
19-21). 
 
Produkten av gruppens arbete blev SAMOREG-systemet som är en 
rekommendation för hur dokumentation av föremål från samtliga ovan nämnda 
sektorer bör gå till. Systemet består av blanketter med uppgifter som ska fyllas i 
vid dokumentation av sektorernas föremål, samt av en manual med anvisningar 
gällande blanketternas ifyllnad (Rengman [2000a]). En av systemets grundpelare 
är att de uppgifter som dokumenteras i stor utsträckning ska vara gemensamma 
för de fem sektorerna. All dokumentation utgår från en miniminivå av 
upplysningar som alltid ska tas med oavsett sektor. Utöver dessa gemensamma 
data har även de uppgifter som är mest essentiella för varje sektor införlivats. 
Systemet spänner alltså över både gemensamma och sektorsspecifika uppgifter 
(Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar 1986, s. 
27).   
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De uppgifter som berörs av systemet har valts ut med tanke på vilken information 
som efterfrågas av museipersonal, museibesökare och forskare. Inventarienumret, 
det unika nummer som föremål tilldelas vid insamlingen, anses viktigt då det 
förbinder föremålen med sin dokumentation.  Klassifikationskod och sakord ses 
som centrala sakupplysningar då de talar om vad de är för slags föremål och hur 
de har använts. Dessa upplysningar är även viktiga i forsknings- och 
utställningssammanhang då de kan sätta in föremålen i sin kontext (Samordnad 
dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar 1986, s. 28). Sakorden 
ska uttrycka vad föremålen är så exakt som möjligt, men vid osäkerhet gällande 
föremålens benämning väljs en mer allmän term, exempelvis ”bytta” istället för 
”smörbytta”. Sakorden ska inte beröra föremålens material, om inte detta utgör en 
väsentlig del av förståelsen av dem, exempelvis i fallet med en halmkrona. Å 
andra sidan bör sakorden tala om hur föremålen använts, som att en flaska vars 
funktion varit att innehålla mjölk ska benämnas ”mjölkflaska” (META 2002).  
 
Till beskrivningen av föremålen hör även uppgifter som material, teknik, 
tillverkningstid samt mått och vikt. Data om deras historik – deras funktion och 
brukare/ägare, anses minst lika viktiga som de ovan nämnda sakupplysningarna. 
Information om funktionen är tänkt att fungera som ett klargörande tillägg till 
sakorden, om inte funktionen redan har kunnat utryckas i sakordsupplysningen. 
Funktionen ska främst förtydliga i vilka sammanhang föremålen använts, 
exempelvis ”begravningsklänning” eller ”spade för dikningsarbete”. Information 
kan med fördel utvecklas under anmärkningar, dit även bilder på föremålen bör 
kopplas. Uppgifterna rörande föremålshistoriken skiljer sig något åt mellan 
sektorerna. Inom etnografin, konsten och kulturhistorien har upplysningar om 
tillverkning, användning och ägarförhållanden en central plats, till skillnad från 
arkeologin och naturhistorien där fyndorten och dess karaktär premieras (META 
2002; Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar 
1986, s. 28).    
 
SAMOREG uppmärksammade i sitt arbete att dokumentationen inte blir enhetlig 
enbart genom att man standardiserar vilka uppgifter som ska vara med, man måste 
även standardisera hur dessa ska anges. I detta sammanhang påpekade gruppen att 
klassifikationssystem som OCM bidragit positivt till dokumentationen inom den 
kulturhistoriska sektorn (Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och 
bildsamlingar 1986, s. 22).    
 
När SAMOREG-systemet publicerades fick det ett blandat mottagande, då en del 
museer hade svårt att se värdet i att samordna sin dokumentation med andra. Trots 
detta har systemet spelat en viktig roll i museernas dokumentation de senaste två 
decennierna. Främst är det systemets anvisningar som museerna har tagit till sig, 
vilket har skett i sådan utsträckning att dessa kan sägas ligga till grund för 
majoriteten av etnografiska och kulturhistoriska museers dokumentation idag 
(Rengman [2000a]).  
  
 
5.2 OCM 
 
OCM är ett klassifikationssystem från 1938, ursprungligen framtaget vid Human 
Relations Area Files i New Haven, USA. Systemet skapades för att göra 
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institutionens litteratur- och artikelsamlingar sökbara, samlingar som rörde vitt 
skilda kulturer och etniska grupper. 1973 publicerades en svensk översättning av 
OCM, vars senaste utgåva är från 1993 (Outline: Ämnesklassifikationssystem för 
svenska museer 1993, s. 11).  
 
Med OCM kan man klassificera allt källmaterial på ett museum, som föremål, 
bilder, filmer, böcker, arkivalier med mera. Systemet är hierarkiskt uppbyggt och 
består av 79 huvudgrupper, som i sin tur är indelade i undergrupper. Notationen i 
OCM består av enbart siffror, som i kombinationer kallas för realnummer. 
Huvudgrupperna har tvåsiffriga realnummer, medan undergruppernas realnummer 
antingen består av tre eller fyra siffror. Systemet tillåter att objekt klassificeras 
med ett eller flera realnummer; vanligtvis får två till tre realnummer utgöra 
klassifikationskoden. Detta förfarande tyder på att objekt är mångfacetterade, och 
att den som klassificerar vill ämnesbeskriva dem ur olika synvinklar (Outline 
1993, s. 16f.).  
 
Klassifikation enligt OCM utgår från sju grundprinciper som var och en 
representerar olika aspekter av objekten. Alla principer kan likvärdigt fungera 
som utgångspunkt vid beskrivningen av dem, på samma gång som ett objekt kan 
höra till flera principer samtidigt. Utifrån dessa principer har en rad frågor 
utarbetats som med fördel ställs vid klassifikationen av objekt. För föremål är 
följande frågor aktuella: 
 

1. Till vad har föremålet använts, och i vilken aktivitet har det varit delaktigt? 
Detta är ofta huvudklassificeringen. Exempelvis klassificeras en sked som 
använts för att äta med under Servering och förtäring.  

  
2. Är föremålet knutet till en aktivitet under vissa omständigheter, 

exempelvis en särskild tid eller plats? Om det är så är detta en tilläggs-
klassificering.  En brudklänning klassificeras förslagsvis under Dräkt, 
kvinna och får tilläggsklassificering på Bröllop.  

 
3. Är föremålet associerat med en speciell grupp av personer? Ibland kan 

detta vara huvudklassificeringen, men i vissa fall är det ointressant. En 
bergsmansyxa som varit statussymbol inom en viss yrkeskår klassificeras i 
första hand utifrån dess förknippning med yrkesanseende på Status, roll 
och prestige, och i andra hand under Bergsbruk. 

 
4. Är användningen av föremålet riktad mot ett objekt – ett ting, ett djur eller 

en person? En linda som använts på spädbarn klassificeras på Barndom. 
 

5. Är föremålet ett hjälpmedel vid utförandet av en särskild aktivitet? En 
telefon klassificeras under Telefon, telegraf och datakommunikation som 
är en undergrupp till Kommunikation. 

 
6. Är användandet av föremålet avsett att leda mot ett bestämt mål? Ett 

exempel är en minnestavla vars uppgift är att påminna betraktaren om en 
speciell händelse. Den klassificeras under Modeller och övriga hjälpmedel 
för minnet. 
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7. Har användandet av föremålet ett konkret resultat? Det kan röra sig om 
resultatet av föremålets användning, om personen som har brukat 
föremålet eller både och. Exempel är specifika tekniker eller hantverk och 
deras utövare.   

 
Gränsen mellan de olika frågorna är flytande, och samtliga frågor är sällan 
möjliga att ställa till ett och samma föremål. Den som klassificerar väljer ut de 
frågor som passar för det bestämda föremålet (Outline 1993, s. 18).   
 
OCM skiljer beskrivningen av föremålens tillverkning från beskrivningen av 
deras yttre och funktion. Generellt sett är det bättre att huvudklassificera föremål 
utifrån deras funktion, än utifrån deras yttre. Denna regel kan dock ej följas i de 
fall då dokumentationen kring föremålen är så bristfällig att de exakta 
användningsområdena inte är kända (Outline 1993, s. 21). Systemets fokus på 
föremålens funktion och användning var en av anledningarna till att det 
introducerades i Sverige. Lanseringen skedde i anknytning till Nordiska museet i 
Stockholm, som önskade att implementera en internationell standard i sin 
ämneskatalog. I Kulturrådets rapport från 1981 rekommenderas vidare OCM för 
klassificering av etnografiska samlingar, då systemets struktur passar denna 
sektors holistiska syn på olika kulturer (Dokumentera! 1981, s. 19f).   
 
Klassificering av bilder enligt OCM görs även den med hjälp av sju frågor, vilka i 
stor utsträckning liknar de som ställs vid beskrivning av föremål. Men när det för 
föremål främst är användandet som står i centrum, är det som fokuseras vid bild 
motivet.  Som motiv räknas ofta det som upphovsmännen försökt fånga i bilderna 
– deras helhetsuttryck. Koncentration på motivet anses förbättra klassifikationen 
då bildens alla detaljer sållas bort, detaljer som i andra fall ofta leder till en alltför 
stor mängd realnummer för varje bild (Outline 1993, s. 24).  
 
Gemensamt för både föremål och bild är att god dokumentation är en förutsättning 
för klassifikationens utförande. Klassifikationen är alltid beroende av hur mycket 
som är känt sedan tidigare om objekten. Är dokumentationen knapphändig eller 
obefintlig, så till vida att föremålens användningsområden är okända eller 
bildernas motiv oidentifierbara, bör man helt avstå från att klassificera dem 
(Outline 1993, s. 13, 23). 
 
OCM är idag i bruk på en lång rad museer, främst etnografiska, runt om i Sverige, 
och kan i det närmaste kallas för en nationell auktoritet (Nyberg 1998-03-18; 
Outline 1993, s. 12). De institutioner som använder systemet har dock riktat en hel 
del kritik mot det. Synpunkter som framförts har bland annat rört ämnes-
indelningen, som i vissa fall anses alltför detaljerad och i andra fall alltför grov. 
Ämnesområdena har även ibland upplevts som främmande och olämpliga för 
svenska förhållanden. Översättarna av 1993 års utgåva av OCM framhåller dock 
att klassifikationssystemet enbart ger en grovindelning av källmaterialet i 
ämneskategorier. Behöver institutionerna en klassificering på sakordsnivå bör ett 
mer finindelat system än OCM väljas (Outline 1993, s. 12f.).   
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5.3 AAT 
 
AAT som påbörjades 1979 är en del av The Getty Vocabulary Program. 
Ursprungligen skulle AAT verka som ett universalsystem för tillgång till diabilder 
med arkitektoniska motiv (Jörgensen 1999, kap. 3.1). Systemet kom dock att 
vidareutvecklas och är idag anpassat för behovet hos flera vetenskapliga 
discipliner. Terminologin täcker områdena etnografi, arkitektur och konst på en 
global nivå, och tidsspannet sträcker sig från antiken till nutid. De cirka 128 000 
termer som står till buds kan användas vid beskrivning av etnografiska föremål, 
konst, konsthantverk, arkitektur och arkivmaterial. AAT är en tesaurus med 
kapacitet att visa termernas relationer hierarkiskt, ekvivalent och associativt. Det 
begagnas bland annat vid katalogisering och dokumentation som en kontrollerad 
vokabulär vilken visar på föredragna termer och synonymer för ting, platser och 
människor. Dessa beskrivs på en generisk nivå, vilket innebär att inga egennamn 
eller andra specifikt namngivna företeelser förekommer. Systemet uppvisar även 
en lämplig struktur som kan användas vid ordnandet av samlingar. Dess främsta 
användare är museum, arkiv och konstbibliotek samt forskare inom dessa 
institutioner (About the AAT [2004]).   
 
AAT har en hierarkisk struktur, vars huvuduppdelning utgörs av sju facetter. Inom 
varje facett ryms en klass av homogena koncept som delar en gemensam 
karaktäristik med varandra, vilken skiljer dem från koncepten i de resterande 
facetterna. De sju facetterna arrangeras enligt en specifik ordningsföljd som går 
från det abstrakta till det konkreta. Facetterna delas i sin tur in i 33 subfacetter. 
  

• Associated concepts. Hit hör abstrakta koncept och fenomen, likväl som 
ideologiska eller attitydmässiga yttringar, samt sociala och kulturella 
strömningar, som skönhet, balans, metafor, socialism och frihet.  

 
• Physical attributes. Facetten innehåller mätbara egenskaper såsom färg, 

form, storlek och hårdhet, till exempel rund och skör.  
 

• Styles and periods. Här samlas termer för stilar och perioder essentiella 
inom konst, konsthantverk och arkitektur, exempelvis expressionism och 
Louis XIV. 

 
• Agents. Facetten rymmer termer för benämning av människor eller 

grupper av människor och organisationer utifrån deras yrke, sociala 
ställning, aktivitet  och så vidare, som landskapsarkitekter och religiösa 
ordnar.  

    
• Activities. Hit hör handlingar av både fysiska och mentala slag, metoder 

som nyttjas för att uppnå ett visst mål samt processer som inträffar i 
material eller objekt, till exempel utställning, springa, tävling, arkeologi, 
analys och vävning. 

 
• Materials. Facetten omfattar termer för materialtyper, vare sig materialet 

är naturligt eller syntetiskt, exempelvis lera, järn och emulgeringsmedel. 
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• Objects. Detta är AAT:s största facett och den innehåller termer för icke-
levande ting, skapta eller producerade av människan, som målningar, 
katedraler, trädgårdar och stadsvyer (About the AAT [2004]). 

 
AAT anses vara en av de största tesaurusarna inom sitt fält, och har för 
närvarande ingen jämbördig konkurrent internationellt. Trots detta är den inte 
särskilt accepterad, vilket beror på flera faktorer. Dels är den amerikansk till sitt 
språk, innehåll och sin form, vilket medför att fenomen som inte är amerikanska 
kanske saknas eller är svåra att uttrycka med hjälp av systemet. Vill man 
exempelvis finna termer för nordiska allmogemöbler blir beskrivningen antingen 
långsökt eller ytlig (Rengman [2000b]). Dels är systemet utvecklat för en 
avgränsad användarkrets, och därmed kan indexeringstermerna framstå som 
tekniska och svårtillgängliga för oinvigda. Kritik har även riktats mot systemets 
hierarkiska uppbyggnad som medför att vissa termer blir alltför utspridda i 
systemet (Jörgensen 1999, kap. 3.1). Exempelvis finns det ingen sektion som 
särskilt behandlar termer för beskrivning av renässansmålningar, utan dessa är 
istället spridda på flera platser i systemet (About the AAT [2004]).  
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6. Analys och diskussion 
 
I analysen och diskussionen knyter vi an till uppsatsens syfte som är att, i 
perspektiv av etablerad ämnesindexeringsteori samt utifrån etnografiska museers 
synvinkel, utröna vilka ämnesaspekter av etnografiska föremål som är möjliga och 
rimligen värdefulla att analysera och indexera. Avsnittet struktureras utifrån de 
frågeställningar som initialt ställdes upp för att uppnå syftet. Vi inleder dock med 
att ta upp vad vi funnit gällande för ämnesanalys och ämnesindexering generellt 
sett, samt specifikt för föremål och bilder. Därefter diskuterar vi släktskapet 
mellan föremål och bild.  
 
Langridge är fast övertygad om ämnesana lysens vikt som ämnesindexeringens 
inledande och avgörande steg. Han vill medvetandegöra ämnesanalysen så att den 
inte blir styrd av de system som finns tillgängliga vid översättningen. 
Uppmärksammas inte ämnesanalysens roll finns det en risk att indexerare 
anpassar nivån på analysen efter de termer och de termrelationer som systemen 
kan erbjuda. Ett dylikt förfarande har enligt Langridge en negativ effekt på 
ämnesindexeringens kvalitet.  
 
Langridges och Lancasters generella definitioner av ämnesanalys kräver dock viss 
precisering då de anläggs på föremål och bilder. Vid ämnesanalys av dessa avgörs 
vad de är eller föreställer och vad de kan betyda eller symbolisera, snarare än vad 
de handlar om och vad handlingen kan betyda eller symbolisera. Dessutom har vi 
funnit att de rekommendationer som ges i ISO-standarden Documentation inte är 
fullt tillämpliga på föremål och bilder. Här föreslås i korta ordalag att indexerare 
vid ämnesanalys ska vända sig till titel och synopsis. Saknas dessa, vilket ofta är 
fallet för föremål och bilder, ges inget alternativt tillvägagångssätt. 
Rekommendationerna är mycket mer utförliga när det gäller texter, då indexerare 
ges rådet att undersöka bland annat titel, abstract och innehållsförteckning. Att 
ISO-standarden är så vag i detta avseende, menar vi, är ett utslag för att det inte 
finns några lika självklara informationsbärande delar hos föremål och bilder som 
hos texter. Detta leder i sin tur till att ämnesanalysen ofta upplevs som svårare att 
utföra på föremål och bilder.    
    
En förutsättning för uppsatsen är tanken att föremål och bild är närbesläktade 
objekt, så till vida att båda är textlösa, generellt sett inte har någon linjär 
uppbyggnad samt primärt uppfattas visuellt. Vad vi under arbetets gång funnit är 
att objekten närmar sig varandra än mer om man ser dem utifrån en och samma 
vetenskapliga synvinkel. Inom etnografin intresserar man sig för objekt, oavsett 
föremål, bild eller text, som kan berätta något om utomeuropeiska kulturer. 
Utifrån det etnografiska perspektivet är det objektens ämnen, vad det i egenskap 
av kulturella produkter är eller illustrerar, som fokuseras (Bilddatabaser och 
digitalisering: plattform för ABM-samverkan 2003, s. 209f.). Ett exempel som 
understryker etnografiska föremåls och etnografiska bilders likhet är 
klassifikationssystemet OCM, där båda typerna av objekt klassificeras utifrån 
samma grundprinciper. Den stora skillnaden som man dock ej får bortse ifrån är 
att föremålen är något, medan bilderna föreställer något. Vid ämnesanalysen går 
det således inte att ställa exakt samma frågor till ett föremål som till en bild. Vi 
menar att detta märks tydligast när indexerare objektivt ska beskriva vad de har 
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framför sig. För ett föremål är det av största vikt att indexerarna frågar sig vad det 
är, medan samma fråga framstår som relativt ointressant i fallet med en bild.  
 
 

• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan möjligen analyseras 
och indexeras?  

   
För att besvara denna fråga måste vi först och främst undersöka vilka 
ämnesaspekter etnografiska föremål kan tänkas ha. Till vår hjälp tar vi de tankar 
kring föremåls ämnen som från etnografiskt håll framkommit i uppsatsen. Här 
menas att etnografiska föremål har två sidor, vilket är en uppfattning som de flesta 
etnografer verkar vara ense om. Dessa sidor benämns omväxlande som 
föremålens yttre och inre, materie lla och immateriella egenskaper samt bruks- och 
symbolvärde. Utifrån detta sluter vi oss till att etnografiska föremåls ämnen kan 
ha två aspekter. Den ena aspekten rymmer vad föremålen är och har använts till. 
Den andra innefattar vad föremålen betyder eller symboliserar, de idéer och 
värderingar som skaparna och/eller brukarna har tilldelat dem, samt de stämningar 
och känslor som de ger uttryck för. Till följd av att dessa aspekter 
uppmärksammas av etnografer sluter vi oss till att de finns, och även är möjliga 
att analysera. Analys av ämnesaspekter, menar vi, kräver egentligen inte mer än 
att indexerarna är medvetna om att aspekterna finns och är villiga att utforska 
dem. 
 
För att stärka ovanstående resonemang har vi vänt oss till de system för 
föremålsbeskrivning, den information från Världskulturmuseet, samt de teorier 
rörande ämnesanalys av bilder som presenteras i uppsatsen. De två förstnämnda 
visar vilka ämnesaspekter som är möjliga att analysera och indexera i praktiken, 
medan de sistnämnda åskådliggör vilka som är det i teorin.  
 
De system som behandlas i uppsatsen är SAMOREG-systemet, OCM och AAT. 
Samtliga system hanterar helt eller delvis etnografiska föremål utifrån deras 
ämnen. SAMOREG-systemet har kapacitet att uttrycka vad föremålen är, i och 
med att det kan beskriva föremålen utifrån deras form och funktion. OCM kan ge 
uttryck för vad föremålen är och i viss mån även för vad de kan betyda eller 
symbolisera i och med att de beskrivs utifrån sina funktioner, och i vissa fall är 
dessa symboliska. Slutligen har AAT kapacitet att uttrycka både vad föremålen är 
och vad de betyder eller symboliserar, då tre av systemets facetter rör dessa 
aspekter. Även informationen från Världskulturmuseet ger en fingervisning om 
vilka ämnesaspekter hos etnografiska föremål som kan analyseras och indexeras. 
Deras traditionella sätt att dokumentera föremål och de nyskapade föremåls-
kategorierna visar att föremålen är möjliga att beskriva utifrån vad de är. Vad de 
betyder eller symboliserar verkar dock enbart vara möjligt att analysera och 
indexera i en mycket begränsad utsträckning.      
 
Den tudelning av ämnet som diskuterats i etnografiska sammanhang återfinns i 
Shatfords och Krauses biblioteks- och informationsvetenskapliga teorier, samt 
inom bildsemiotiken. Dessa tankar kräver dock en viss modifiering för att kunna 
appliceras på etnografiska föremål. Shatford delar upp ämnet i två större aspekter 
– Of och About, som hon därefter preciserar både generiskt och specifikt. 
Generiskt Of är de ting och händelser som bilden föreställer. Specifikt Of är 
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tingens och händelsernas särskilda benämning. About är slutligen de stämningar 
och känslor som bilden förmedlar samt vad dessa symboliserar. Utifrån Shatfords 
ämnesaspekter för bild drar vi paralleller till etnografiska föremål.  Vi menar att 
man kan skilja på vad föremål är (generiskt Of) och vad de kallas vid för namn 
(specifikt Of), respektive vad föremål i egenskap av särskilda ting förmedlar för 
känslor, eller vad de betyder i form av abstrakta koncept och symboler, vilket kan 
benämnas symbolvärden (About).  
 
Krause delar likaså bilders ämnen i två delar, och menar att de har en hård och en 
mjuk aspekt. Den hårda aspekten är vad bilderna föreställer, och den mjuka är vad 
de betyder. Applicerar man dessa tankar på etnografiska föremål blir den hårda 
aspekten vad föremålen är, och den mjuka vad föremålen betyder. Krauses 
resonemang finner vi överensstämmer med Shatfords tankar, och deras inbördes 
oberoende teorier styrker vår förståelse av etnografiska föremåls ämnesaspekter. 
 
Inom bildsemiotiken förekommer även en tudelning av bilders ämnen. Här görs 
skillnad på bilders denotativa och konnotativa sida. Den förra utgörs av bildernas 
innehåll och uttryck, och den senare rymmer de kulturella associationer som är 
kopplade till bilderna och de stämningar som bilderna förmedlar. Vi menar att 
även föremål kan sägas ha denotativa och konnotativa sidor. I en denotativ 
beskrivning redogörs sakligt för vad föremålen är (innehåll), vad de har använts 
till (innehåll), samt vilka material de består av (uttryck). En konnotativ 
beskrivning speglar de känslor och associationer som föremålen förmedlar. 
Associationerna kan vara av kulturellt eller personligt slag, men det är enbart de 
förra som tas i beaktande vid föremålsdokumentationen.  
 
Shatford menar att ämnesaspekterna generiskt och specifikt Of samt About är 
möjliga att analysera och indexera när det gäller bildverk. Hon har utformat fyra 
facetter i form av frågor som indexerare bör ställa till bilderna under 
ämnesanalysen. Dessa är tänkta att utröna vilka aspekter som bilderna bär på. När 
aspekterna är säkerställda bör indexerare väga dem mot användarnas behov. Vid 
ämnesindexering av en samling för en generell användargrupp menar Shatford att 
både generiskt och specifikt Of samt About bör indexeras. Rör det sig däremot om 
en samling med en specifik användargrupp kan det finnas tillfällen då det är 
onödigt att indexera antingen Of eller About.  
 
Krause är av en liknande åsikt och hävdar att det både är tänkbart och 
meningsfullt att analysera och indexera både bilders hårda och mjuka ämnes-
aspekter. Indexerare medger att de indexerar objekts hårda ämnesaspekter. Vad de 
inte är medvetna om är att de i och med detta förfarande även i viss mån kan sägas 
indexera de mjuka ämnesaspekterna, till följd av att termerna som de väljer att 
tillsätta är värdeladdade och ofta signalerar en vidare betydelse.  
 
Till skillnad från Shatford och Krause som hävdar att det är möjligt att indexera 
både Of/hård-aspekt och About/mjuk-aspekt finns det de teoretiker som ställer sig 
kritiska till detta. Svenonius menar att About är alldeles för subjektiv för att låta 
sig beskrivas i ord. Dessutom formulerar hon tanken att det enbart är genom en 
beskrivning eller en titel som en bild får en About-aspekt. Denna tanke kan 
kopplas samman med idén om att skriftliga titlar eller beskrivningar av föremål 
eller bilder påverkar betraktarnas förståelse av dem. Idén har bland annat lyfts 
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fram av P. G. B. Enser, som hävdar att en titel eller beskrivning som hör till en 
bild styr tolkningen av dess ämnen, oavsett om det var avsikten med dem eller 
inte (Enser 1995, s. 145f.). Även inom semiotiken är denna uppfattning utbredd, 
då man anser att bilder lätt påverkas av intilliggande text. Detta kommer sig av att 
bilder generellt sett har svagare koder än texter. Utifrån det förda resonemanget 
sluter vi oss till att About-aspekten blir enklare att indexera om den finns 
utskriven i föremålets eller bildens närhet. Dock bör indexerare beakta 
intilliggande texters benägenhet att styra tolkningen.  
 
Shatford medger att About-aspekten ofta framstår som svårare att indexera än Of-
aspekten, då den i högre grad än denna sammankopplas med ett visst mått av 
subjektivitet. Att Of-aspekten upplevs som enklare att indexera beror dock inte, 
enligt Shatford, på dess mer objektiva framtoning. Även Of-aspekten kan 
nämligen anses vara subjektiv, då det är vanligt att indexerarnas personliga 
bakgrund och erfarenheter färgar beskrivningen av ting och händelser i bilden.  
 
De ovan nämnda tankarna rör bilder av främst konstnärlig och föreställande art. I 
konstnärliga sammanhang värdesätts ofta objekts öppenhet för tolkning, och både 
konstnärernas intentioner, samtidens och nutidens mottaganden samt betraktarnas 
personliga reflektioner anses vara möjliga tolkningsvägar. Väljer indexerare att 
beskriva konstnärliga bilder och föremål utifrån en av dessa tänkbara tolkningar, 
anses det utesluta annan fruktbar förståelse.  
 
Liknande problematik anser vi föreligga för etnografiska föremål, då det är 
skaparnas och brukarnas idéer och värderingar kring dem som eftersöks vid 
föremålsstudierna – det som bland annat kallas föremålens symbolvärden. 
Symbolvärdena är dock inga fixerade egenskaper som förblir oförändrade genom 
föremålens levnad. Föremålen kan exempelvis, som Arvidsson et al. menar, ha ett 
värde vid sin tillverkning som kommer sig av skaparnas intentioner med dem. 
Dessa intentioner kan sedan skilja sig markant från brukarnas faktiska användning 
av dem, och brukarna tilldelar således föremålen ett annat värde. Användningen 
kan dessutom skifta med tiden, och olika brukare kan nyttja dem på skilda sätt. 
Silvén-Garnert menar att denna mångtydighet hos föremålen ger en nyanserad 
bild av skaparna och brukarna, men att den även försvårar förståelsen av 
föremålen för museibesökare.  
 
Indexerarna kan underlätta museibesökarnas förståelse genom att analysera sig 
fram till de skiftande symbolvärdena och indexera dem. Ämnesanalys och 
ämnesindexering innebär dock alltid att ett val görs angående vad som är viktigt 
hos objekten att beskriva. Vi tror att mycket av indexerares ovilja, generellt sett, 
att indexera objekts About-aspekter beror just på farhågan att detta val ska 
begränsa förståelsen av objekten. De känslor, stämningar, idéer och abstrakta 
koncept som utgör About-aspeken känns för personliga för att på ett tillräckligt 
konsistent och objektivt sätt vara möjliga att indexera. Tänker indexerare i dessa 
banor menar vi dock att de glömmer bort att manuell indexering är en intellektuell 
process, som till sin natur är mer eller mindre subjektiv. Som Shatford ovan 
påpekat är beskrivning av både Of och About subjektiv då den grundar sig på 
personliga reflektioner kring objekten från indexerarnas sida. Enbart automatisk 
indexering kan sägas vara objektiv (Shatford 1986, s. 57), men här kan dock inte 
så komplexa sidor av objekten som deras ämnen hanteras.  
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För att sammanfatta resonemanget kring första frågan menar vi att etnografiska 
föremål har två ämnesaspekter. Dessa kan i teorin både analyseras och indexeras 
och så även i praktiken, åtminstone i viss utsträckning.  
 
 

• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan tänkas premieras vid 
ämnesindexering på etnografiska museer?  

 
Frågan besvarar vi genom att återknyta till de system för föremålsbeskrivning som 
behandlats i uppsatsen, och den informantintervju som genomfördes på Världs-
kulturmuseet.   
 
SAMOREG-systemet kan sägas fungera som riktlinje för vilka uppgifter som ska 
tas med vid dokumentation av bland annat etnografiska föremål. Vad gäller 
föremålens ämnen lyfts sakorden fram i egenskap av deras vedertagna benämning. 
Sakorden kan förtydligas med uppgifter om föremålens funktion, och fokus läggs 
då på de sammanhang som föremålen förekommit i. Därmed är klart att 
SAMOREG-systemet premierar ämnesaspekten Of, i och med att det koncentrerar 
sig på att beskriva föremålen utifrån vad de är snarare än utifrån vad de betyder 
eller symboliserar. Vad vi har kunnat utläsa av systemet är att föremålens About-
aspekter inte berörs av de uppgifter som rekommenderas att inkluderas vid 
dokumentation.   
 
Klassifikationssystemet OCM behandlar de etnografiska föremålens ämnen, med 
särskild betoning på deras funktion och användning. Fokus framträder tydligt i de 
sju grundprinciper som klassifikationen struktureras utifrån. Här tas bland annat 
fasta på vilka aktiviteter eller omständigheter som föremålen varit delaktiga i,  
samt om deras användning varit riktad mot ett objekt eller ett bestämt mål. Utifrån 
grundprinciperna sluter vi oss till att OCM premierar föremålens Of-aspekt. 
Studerar man systemets ämnesrubriker lite närmare ser man dock att det även har 
kapacitet att uttrycka About-aspekten. Klassifikationen utgår fortfarande från 
funktionen, men funktionen kan i sig vara symbolisk. I systemet finns det 
exempelvis en rad abstrakta koncept, idéer och känslor representerade som 
”barndom”, ”adoption”, ”status”, ”hunger och mättnad”, ”drifter och känslor” och 
”slaveri”.  
 
Tesaurusen AAT behandlar de etnografiska föremålen ur ett större perspektiv än 
vad OCM gör. Häri ryms därmed fler sidor av föremålen än deras ämnen. Av 
AAT:s sju huvudfacetter är det tre stycken som uttrycker aspekter av föremålens 
ämnen: Associated concepts, Activities och Objects. Under den första ryms 
abstrakta koncept och fenomen (About), under den andra handlingar och 
processer (Of) och under den tredje termer för ting skapta av människan (Of). Av 
detta följer att tesaurusen behandlar Of och About relativt likvärdigt. Of-aspekten 
kan sägas premieras då den är innehåll för två  facetter av tre möjliga. 
Premieringen sker dock inte till nackdel för About-aspekten, så till vida att den 
reduceras till ett komplement till Of; About-aspekten har i systemet en egen 
facett, som dessutom är den första av de sju.   
 
Utifrån vår informantintervju har vi erfarit att Världskulturmuseet hanterar 
etnografiska föremåls ämnen med hjälp av föremålskategorier och sakord. Dessa 
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fokuserar vad föremålen är till sitt yttre och vad de har använts till. För att spegla 
att vissa av dem även är symboler för riter och trosuppfattningar används 
föremålskategorin Rituella och religiösa föremål som ett tillägg. Därmed sluter vi 
oss till att det är ämnets Of-aspekt som premieras på Världskulturmuseet. De 
About-aspekter som inte rör rit eller religion lämnas ofta till betraktaren att själv 
uttolka. Tanken från museets sida är att en bifogad bild av det aktuella föremålet 
ska räcka för att uttrycka dess betydelse eller symbolik.      
  
Sammanfattningsvis kan sägas att av ämnesaspekterna Of och About är det den 
förra som premieras vid ämnesindexering av etnografiska föremål. 
 
 

• Vilket värde kan rimligen indexering av den ämnesaspekt som rymmer 
föremålens betydelser eller symbolvärden ha för etnografiska museer? 

 
Med denna fråga vill vi undersöka vad följderna blir om de etnografiska museerna 
väljer att behandla About-aspekten i samma utsträckning som Of-aspekten. För att 
besvara frågan ser vi först på hur etnografer ställer sig till föremålens betydelser 
och symbolvärden (ämnets About-aspekt). Sedan drar vi paralleller till ämnes-
analysteorierna för bilder, där man funnit det värdefullt att indexera About-
aspekten. Vi presenterar även negativa bieffekter som ämnesindexering av 
föremåls betydelser och symbolvärden kan ha för etnografiska museer.  
 
Etnografiska museer samlar och bevarar föremål för att de anses bära på 
information om de människor och de kulturer som är deras upphov. Föremålen är 
viktiga studieobjekt, men inte främst för deras fysiska forms skull utan för vad 
deras symbolvärden kan berätta om människan. Inom den etnografiska musei-
sfären har det framhållits att det är symbolvärdet som är den mest intressanta 
aspekten av föremålen att studera. För att underlätta föremålsstudierna menar vi 
därmed att museerna borde vara behjälpta av att indexera denna ämnesaspekt. Då 
symbolvärdet ofta är mångtydigt är det svårt att analysera och indexera det 
uttömmande. Uttömmande ämnesindexering är ofta inte möjlig att utföra och 
många gånger inte heller eftersträvansvärd. Användarnas behov bör styra 
indexeringen, och för en museibesökare kan det vara fullt tillräckligt och 
värdefullt att enbart en del av föremålens symbolvärden har ämnesindexerats.  
 
Det direkta och positiva värdet av att ämnesindexera etnografiska föremåls 
symbolvärden, är naturligtvis att de då görs sök- och nåbara via sina About-
aspekter. Flera av de biblioteks- och informationsvetenskapliga teoretiker och 
forskare som lyfts fram i uppsatsen vittnar om About-aspektens värde att 
ämnesindexeras. Ørnager är en av dem, och hon har funnit att personal på 
pressbildsarkiv ofta upplever ett behov av att indexera de känslor och stämningar 
som bilder bär på, för att kunna möta användares mer komplexa frågor. Även 
Shatford och Krause betonar värdet av att ämnesindexera About-aspekten, då de 
menar att samlingar vars objekt indexeras utifrån denna görs mer tillgängliga. Vi 
menar att alla etnografiska museer vars önskan är att öka tillgängligheten av sina 
samlingar borde ta detta i beaktning. Tillgänglighet är en egenskap som är särskilt 
viktig för föremålssamlingar som läggs ut på Internet för en allmän publik. 
Elektroniska samlingar som speglar föremålens About-aspekter är goda substitut 
för verkliga museibesök, då denna aspekt av föremålen väcker intresse och skapar 
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upplevelser. Därmed anser vi att etnografiska museer har mycket att vinna på att 
ämnesanalysera och ämnesindexera föremålens About-aspekter.    
 
Att ämnesindexera föremålens symbolvärden/About-aspekter är dock inte enbart 
positivt för etnografiska museer. En negativ bieffekt är att ämnesanalysering i 
denna utsträckning tar tid, är kostsam och kräver stor arbetsinsats från 
indexeringspersonalens sida. I och med att de flesta etnografiska museer sköts 
med en knapp budget, samt då de som indexerar ofta även har andra arbets-
uppgifter, skulle en omfattande ämnesanalys troligen stjäla tid och pengar från 
den publika verksamheten.  Vi anser dock att de positiva effekterna, som att den 
ämnesaspekt som etnografer anser vara viktigast idag görs sökbar, samt att 
föremålssamlingarnas tillgänglighet ökar, är större än de negativa. Således borde 
de etnografiska museerna vara både behjälpta och gagnade av att göra sina 
föremål sökbara utifrån deras symbolvärden/About-aspekter. 
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7. Slutsatser 
 
Här följer de slutsatser vi dragit under uppsatsens gång, med utgångspunkt från 
det uppställda syftet och frågeställningarna. Främst kommer About-aspekten att 
fokuseras, då vi i föregående kapitel anser oss ha visat att det är möjligt och 
värdefullt att ämnesanalysera och ämnesindexera etnografiska föremåls Of-
aspekter, mycket beroende av att detta faktiskt redan görs i praktiken.   
 
I uppsatsen har det framkommit att föremålsdokumentation på etnografiska 
museer sker skriftligt. Då föremål utmärks av att de dels är textlösa och dels 
visuella, kan text aldrig skapa fullgoda representationer av dem. För att den 
visuella egenskapen inte ska gå helt förlorad vid dokumentationen, menar Tilley 
att den bör kompletteras av bilder på föremålen. Detta är ett vanligt förfaringssätt 
på etnografiska museer, och likaså på Världskulturmuseet som vi har tittat 
närmare på. Där verkar man dock vara av den åsikt att bilder av föremålen kan 
ersätta skriftliga beskrivningar av deras About-aspekter. Vi motsätter oss detta då 
bilder inte entydigt kan beskriva föremålens betydelser, utan snarare öppnar upp 
för en mängd olika tolkningar. Som vi tidigare nämnt är de etnografiska 
föremålen i de flesta fall mångtydiga, och de kräver därför beskrivning i ord som 
ger struktur på ett annat sätt än vad bild gör. Det vore för mycket begärt att kräva 
av museibesökarna att de ska kunna uttyda föremålens betydelser enbart genom 
att se på bilder av dem. De kulturella betydelserna fordrar nämligen kunskap och 
djupgående analys för att uppdagas.  
 
Då de kulturella betydelserna kräver kunskap för att uttydas, medför det att 
indexerare av etnografiska föremål borde vara ämneskunniga inom etnografin. 
Ämnesexpertis kan till och med ses som en grundläggande förutsättning för att 
kunna ämnesindexera, inte enbart föremålens About-, utan även deras Of-
aspekter. Vad gäller ämnesindexering av texter, kan det i många fall vara 
tillräckligt att indexerarna endast har en viss ämneskunskap. Expertkunskaper 
inom ett ämnesområde anses ibland ha negativa effekter på indexeringen, då det i 
sådana fall föreligger en risk att indexerarna övertolkar objektens innehåll. 
Samtidigt är det allmänt känt att indexerare med bristfälliga ämneskunskaper lätt 
överindexerar, då de ej är förmögna att urskilja de mest specifika termerna som 
bör tilldelas objekten (Lancaster 1998, s. 82). I etnografiska museisammanhang är 
det vanligt att de som indexerar föremålen även är exempelvis kuratorer, och 
därmed har stora ämneskunskaper. Ämneskunskaperna ses dock inte här som 
problematiska, problemet ligger snarare i att de som indexerar ska kunna 
balansera de olika yrkesrollernas krav (Will 1993, s. 157f.).  
 
Även om vi menar att objekts Of- och About-aspekter är möjliga att 
ämnesanalysera och ämnesindexera med hjälp av ord, behöver inte det innebära 
att de i översättningssteget kan uttryckas i valt indexeringsspråk. Möjligheten att 
uttrycka ämnesaspekterna med hjälp av ord beror nämligen på hur välutvecklade 
indexeringsspråken är – om de är breda och djupa nog att rymma termer för Of- 
och About-aspekter.  
 
Lancaster har uppmärksammat att indexerare under ämnesanalysen ofta styrs av 
den vokabulär som ska användas vid översättningen, trots att det föreligger en risk 
att de då utesluter aspekter av ämnet som de vet är svåra att uttrycka med 



 50 

vokabulären. Resultatet blir att både ämnesanalysen och ämnesindexeringen 
begränsas till att passa indexeringsspråkets nivå. Därför anser vi, precis som 
Langridge påpekar, att man vid ämnesanalysen inte bör tänka på om över-
sättningen av analysen är genomförbar eller ej, utan enbart fokusera på att så 
rättvist som möjligt beskriva objekten. Om det sedan visar sig att de termer som 
man valt att beskriva objekten med inte finns i indexeringsspråket, bör man 
föreslå att de som ansvarar för vokabulären utökar den med dessa. Det som i 
praktiken gör att ämnesanalysen och ämnesindexeringen inte alltid kan utföras, 
beror således många gånger på översättningen, då det valda indexeringsspråket 
ofta är oförmöget att uttrycka de ämnesaspekter som framkommit vid analysen.  
 
Orsaken till att etnografiska museer vid ämnesindexering prioriterar Of-aspekten 
tror vi delvis kan bero på att de låter sig styras av de kontrollerade vokabulär som 
står till buds. Förhållningssättet är en följd av att vokabulären fokuserar 
föremålens Of-aspekter. Världskulturmuseet exemplifierar detta genom att deras 
dokumentation fortfarande styrs av de gamla katalogkorten, där About-aspekten 
har haft, och fortfarande har, en undanskymd roll. Att About-aspekten ej 
ämnesindexeras behöver dock inte nödvändigtvis medföra att den därmed går 
förlorad. Den kan uttryckas i den beskrivande text eller anmärkning som ofta är en 
del av dokumentationen. För att denna text eller anmärkning ska bli sökbar måste 
den dock fritextindexeras. Görs inte det blir About-aspekten inte återvinningsbar. 
Ämnesindexering och fritextindexering är återvinningsstrategier som både har för- 
och nackdelar, men i kombination med varandra är de ett bra sätt att skapa 
effektiva föremålsdatabaser på, menar Will.   
 
Det vi funnit i föregående kapitel angående Of-aspektens premiering över About-
aspekten kan bero på följande: om About-aspekten varken görs sökbar genom 
ämnesindexering eller fritextindexering, utan lämnas till uttolkning av föremålens 
betraktare, föreligger det en risk att den systematiskt undervärderas. Får aspekten 
ett underordnat värde kan man ej heller förvänta sig att den kommer att 
uppmärksammas vid utvecklingen av de kontrollerade vokabulären. I och med att 
indexerare ofta styrs av dessa vokabulär i sitt arbete, kan man inte räkna med att 
About-aspekten tas med i deras indexering av föremålen.  Rymmer inte 
ämnesindexeringen, och i förlängningen inte föremålsdatabaserna, aspekten är det 
troligt att användarna till slut inte heller förväntar sig detta. På så vis cementeras 
About-aspektens negligerade roll.  
 
Vi menar att nyss nämnda mönster bör brytas, och det sker enklast och effektivast 
hos indexerarna. De måste bli uppmärksamma på att föremål kan ha två 
ämnesaspekter, och att dessa ska ges lika stort utrymme under ämnesanalysen. Vi 
vill mena att en förändring av indexerarnas beteende i denna fråga inte behöver 
medföra några större svårigheter. Krause hävdar att About-aspekten redan i viss 
mån ämnesindexeras, då termer som väljs ut för att beskriva Of-aspekten kan 
signalera känslor, betydelser och symboler. Utöver detta har vi funnit att de 
system som ofta används vid ämnesindexering av etnografiska föremål som OCM 
och AAT har en viss kapacitet att uttrycka About-aspekten. Indexerarna behöver 
således inte tillägna sig någon kunskap om nya kontrollerade vokabulär, utan det 
borde räcka att de bättre utnyttjar de system som redan står till buds och aktivt 
verkar för en utveckling av dessa.  
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Världskulturmuseet har hittills indexerat sina föremål för internt bruk. Personalen 
har funnit det tillräckligt att enbart uttrycka föremålens Of-aspekter, vilket inte är 
fel då indexeringen ska anpassas efter användarnas behov. I framtiden tänker de 
dock lägga ut sin föremålsdatabas på Internet, så att den görs tillgänglig för 
allmänheten (Amnehäll 2006-04-07). Den allmänna publiken har dock sannolikt 
andra informationsbehov än vad databasen är anpassad för. Shatford menar att 
ämnesindexering för en heterogen användargrupp bör innefatta både objektens 
Of- och About-aspekter, då det inte går att förutsäga vad användarna kan tänkas 
vilja söka på. Med detta i åtanke menar vi att museet inom en relativt snar framtid 
kan behöva indexera även föremålens About-aspekter. Att indexeringen fram till 
idag nästan uteslutande speglar föremålens Of-aspekter menar man på museet 
beror på tre faktorer. För det första styrs indexeringen av de gamla katalogkorten, 
och av tradition indexerar man som man alltid har gjort. För det andra påverkar 
bristen på ämneskunnig personal möjligheten analysera och forska om föremålen. 
För det tredje anser man att museets resurser i form av tid och pengar är 
otillräckliga, och då prioriteras vanligtvis den publika verksamheten framför 
dokumentationsarbetet (Amnehäll 2006-04-07).  
 
Vi förstår att dessa tre faktorer är svåra att bortse ifrån, men vi vill betona att 
ämnesindexering av föremål i de flesta fall är engångsföreteelser. Den tid och de 
pengar som etnografiska museer satsar borde rimligtvis återbetala sig i form av 
ökat publikt och forskningsmässigt intresse, förbättrat renommé och ökad 
konkurrenskraftighet. Med större ämneskunskaper kring föremålen fyller man 
även sin uppgift som insamlare och bevarare av mänsklighetens idéer, värderingar 
och kulturer.  
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8. Sammanfattning 
 
De etnografiska museerna utmärks av sina samlingar av föremål, som inom 
verksamhetens ramar samlas in, dokumenteras, beforskas och ställs ut. De som 
ordnar samlingarna, exempelvis indexerare, bör ta personalens och besökarnas 
behov i beaktning när de bestämmer vilka ämnesaspekter av föremålen som ska 
indexeras. Detta är viktigt då det endast är de ämnesaspekter som indexerats som 
föremålen görs återvinningsbara utifrån. På senare tid har den etnografiska 
museisfären frågat sig hur den på bästa sätt ska kunna beskriva föremålens 
ämnesaspekter.  
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har man uppmärksammat 
betydelsen av att under indexeringsprocessen noggrant ämnesanalysera de 
aktuella objekten. Ingen indexering kan nämligen bli bättre än den genomförda 
analysen. Länge har intresset rört textmaterial, men på senare tid har diskussionen 
utökats till att även inbegripa bild, ljud och film.  
 
I föreliggande uppsats uppmärksammas de etnografiska museernas behov av att 
bättre beskriva sina föremåls ämnen, med utgångspunkt från de biblioteks- och 
informationsvetenskapliga tankarna kring ämnesanalysens vikt. Syftet med 
uppsatsen är att, i perspektiv av etablerad ämnesindexeringsteori samt utifrån 
etnografiska museers synvinkel, utröna vilka ämnesaspekter av etnografiska 
föremål som är möjliga och rimligen värdefulla att analysera och indexera. För att 
uppnå syftet ställs följande frågor: 
 

• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan möjligen analyseras 
och indexeras?  

 
• Vilka aspekter av etnografiska föremåls ämnen kan tänkas premieras vid 

ämnesindexering på etnografiska museer?  
  

• Vilket värde kan rimligen indexering av den ämnesaspekt som rymmer 
föremålens betydelser eller symbolvärden ha för etnografiska museer? 

 
För att uppfylla syftet studeras och tolkas, för uppsatsen relevant litteratur. 
Litteraturen kompletteras med information från en informantintervju på Världs-
kulturmuseet i Göteborg. Valet av litteratur har fallit på vissa teoretiker som 
diskuterar analys och indexering av föremåls, bilders och texters ämnen. 
Teoretikerna är hämtade både från biblioteks- och informationsvetenskapen och 
etnografin. 
 
Två teoretiker som används i uppsatsen för att ge läsaren en inblick i generell 
ämnesindexering är Wilfrid F. Lancaster, med boken Abstracting and indexing: in 
theory and practice, och Derek W. Langridge, vars bok heter Subject analysis: 
principles and procedures. För att ta reda på vilka aspekter av etnografiska 
föremåls ämnen som kan analyseras och indexeras tas hjälp av teorier och tankar 
kring ämnesanalys och ämnesindexering som ursprungligen är avsedda för 
bildverk. Sara Shatfords teoretiska modell, som presenteras i artikeln ”Analyzing 
the subject of a picture: a theoretical approach”, lyfts fram i och med att den 
sakligt redogör för de olika nivåer som en bilds ämne kan förstås på. Ytterligare 
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tankar som aktualiseras i uppsatsen är Susanne Ørnage rs från artikeln ”View a 
picture: theoretical image analysis and empirical user studies on indexing and 
retrieval”. Hennes teoretiska ansats kan ses som en bildsemiotisk breddning av 
Shatfords teori. En förutsättning för de nyss nämnda teorierna för ämnesanalys är 
att bilder kan indexeras med hjälp av ord. Elaine Svenonius artikel ”Access to 
nonbook materials: the limits of subject indexing for visual and aural languages” 
presenteras för att ifrågasätta denna förutsättning. 
 
De etnografiska teoretikerna är tänkta att skapa förståelse för föremåls 
ämnesaspekter. En av dem är Eva Silvén-Garnert vars artikel ”Föremål: 
besvärande eller betydelsebärande” åskådliggör de etnografiska föremålens 
funktion i museiverksamheten. För att ytterligare utreda hur etnografiska föremåls 
ämnen hanteras på museer idag presenteras tre system för föremålsbeskrivning: 
SAMOREG-systemet (Samordningsgruppen för dokumentationsfrågor vid 
museerna), Outline of Cultural Materials (OCM), och Art and Architecture 
Thesaurus (AAT). Dessutom bidrar informationen från intervjun på Världs-
kulturmuseet till detta ”verklighetsperspektiv” på hur ämnesindexeringen av 
etnografiska föremål går till. 
 
Uppsatsen inleds med en presentation och diskussion av Lancasters och 
Langridges tankar kring den generella ämnesindexeringens steg och ämnes-
analysens roll.  Lancaster och Langridge är ense om att ämnesindexering först och 
främst går ut på att analysera de aktuella objekten så att ämnena urskiljs, samt att 
därefter översätta ämnena till en kontrollerad vokabulär. Trots att ämnesanalysen 
och översättningen är två separata delar, pekar de på att den förra inte tydligt 
skiljs från den senare. Följden blir att översättningen styr ämnesanalysen, så till 
vida att indexerare enbart analyserar de ämnesaspekter av objekten som de vet är 
möjliga att uttrycka i den kontrollerade vokabulären.    
 
Efter den generella diskussionen kring ämnesanalys och ämnesindexering går 
uppsatsen över till att behandla hur dessa utförs på bildverk. Shatford tar upp 
problematiken kring beskrivning av bilders ämnen, och skapar en teoretisk modell 
för ämnesanalys. Inspiration till denna hämtar hon från konsthistorikern Erwin 
Panofskys tre nivåer av betydelse hos konstverk, samt från Shiyali Ramamrita 
Ranganathans facetter PMEST.  Modellen är uppbyggd kring frågorna Who?, 
What?, Where?, When? och ämnesaspekterna generiskt Of, specifikt Of och 
About. Frågorna och aspekterna är tänkta att bistå indexerare i avgörandet av vad 
bilder föreställer, och kan i de närmaste sägas fungera som en checklista så att 
inga av bildernas betydande aspekter förbises. Aspekten generiskt Of är den 
generella beskrivningen av händelserna och tingen som framställs på bilderna, 
medan specifikt Of är den unika benämningen av dessa. Aspekten About är de 
stämningar och känslor som bilderna förmedlar, samt de abstrakta koncept, 
symboliska betydelser och mytiska varelser som bilderna ger uttryck för. Ørnager 
kopplar samman Shatfords tolkning av Panofskys tre nivåer med Barthes 
bildsemiotik. Inom bildsemiotiken analyseras bilders ämnen utifrån uppfattningen 
att de har en denotativ och en konnotativ del. Denotationen är bilders 
grundbetydelser, som framgår både av deras innehåll och uttryck. Konnotationen 
är deras bibetydelser, som utgörs av de kulturella associationer de ger upphov till 
hos betraktarna. Ørnager menar att Shatfords generiska och specifika Of är 
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jämförbara med bildsemiotikens denotation, och att About kan liknas vid 
konnotation.  
 
Efter den del av uppsatsen som rör teorier för ämnesanalys av bilder, följer en 
teoretisk diskussion som speglar föremål och deras ämnesaspekter ur etnografiska 
museers synvinkel. Här framkommer bland annat att etnografiska föremål kan ses 
som antingen passiva objekt eller aktiva subjekt. Oavsett ståndpunkt i denna fråga 
så menas inom etnografin att föremål bär på information om de människor och de 
kulturer som skapat och brukat dem. Denna information går inte att utläsa enbart 
av deras yttre, utan det krävs kunskap och analys av föremålen för att nå fram till 
deras immateriella egenskaper. Dessa är dock ofta svåra att uttrycka med 
museernas konventionella föremålskategorier, vilket leder till att föremål först och 
främst beskrivs i termer av sina yttre egenskaper. De tilldelas således sakord 
utifrån vad de är, vilket sker under dokumentationen – det beskrivnings- och 
registreringsarbete som sker på etnografiska museer.  
 
Från den teoretiska diskussionen flyttas sedan fokus till föremålsbeskrivning i 
praktiken. På Världskulturmuseet arbetar man för närvarande med att ta fram en 
rad material- och föremålskategorier, som ska underlätta den framtida 
dokumentationen. Idag utmärks dokumentationen av att vissa föremåls-
beskrivningar är välutvecklade, medan andra föremål enbart benämns kortfattat, 
exempelvis ”lerskål, Peru”. På senare tid har man dock uppmärksammat att kravet 
på dokumentationen ökat i takt med samlingarnas tillväxt.  
 
En rad system som ska underlätta etnografiska museers dokumentationsarbete har 
tagits fram under åren. SAMOREG-systemet är svenska rekommendationer och 
blanketter som visar på uppgifter som bör inkluderas i dokumentationen. 
Föremåls ämnen uttrycks i systemet med hjälp av sakord, som speglar vad 
föremålen är och hur de har använts. Klassifikationssystemet OCM har sju 
grundprinciper som hjälper indexerare att analysera föremåls ämnen. Här 
fokuseras föremålens funktion, som i vissa fall kan vara symbolisk. Slutligen är 
AAT en tesaurus vars termer är ordnade efter sju facetter, och tre av dem 
behandlar föremåls ämnen.    
 
De inledningsvis formulerade frågeställningarna diskuteras härefter utifrån den 
information som framkommit under uppsatsens gång. Här konkluderas att 
etnografiska föremåls ämnen kan ha två aspekter – det som bland annat kallas 
föremålens materiella och immateriella egenskaper. Denna delning av ämnets 
aspekter återfinns både hos Shatford och inom den bildsemiotik som Ørnager 
aktualiserar. När deras teorier appliceras på föremål ser man att generiskt Of, 
specifikt Of och denotation har sin motsvarighet i vad föremålen är, samt att 
About och konnotation kan liknas vid vad föremålen betyder, symboliserar och 
uttrycker för känslor. Med stöd av Shatford, systemen och de etnografiska 
teoretikerna hävdas att föremålens båda ämnesaspekter är möjliga att analysera 
och indexera. Dock är det Of-aspekten av föremålen som i praktiken premieras på 
de etnografiska museerna idag. Om museerna valde att ge About-aspekten en 
likvärdig behandlig, skulle den direkta effekten bli att deras föremål gjordes sök- 
och nåbara via denna aspekt. Att kunna söka på föremåls About-aspekter kan ses 
som positivt, då etnografer vill studera föremål utifrån deras symbolvärden och 
betydelser, i lika hög grad som utifrån deras fysiska form och funktion. Shatford 
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stödjer uppfattningen om den positiva effekten, då hon framhåller att bild-
samlingar där About-aspekten är indexerad blir mer tillgängliga och användbara 
för en bredare publik.   
 
De slutsatser som dras i uppsatsen rör bland annat About-aspektens framtida 
status i den etnografiska föremålsdokumentationen.  Aspektens underordnade roll 
riskerar att cementeras om den i framtiden ej uppmärksammas mer. Ges About-
aspekten ett större utrymme i dokumentationsarbetet torde det medföra att det 
publika och forskningsmässiga intresset ökar kring föremålen, vilket i sin tur 
rimligtvis borde leda till förbättrat renommé och ökad konkurrenskraftighet för de 
etnografiska museerna. 
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Bilaga  
 
Frågor som ställdes under informant intervjun: 
 

1. Vad har ni för vana av att dokumentera/indexera? 
2. Har ni fått någon särskild utbildning i dokumentering/indexering? 
 
3. Analyseras/beskrivs föremålens ämne på en konkret nivå (typ av föremål, 

vardaglig användning) och en abstrakt nivå (abstrakta koncept, 
symboliska, mytologiska betydelser, ceremoniell användning)?  

4. Har personal och forskare behov av att nå föremålen genom att söka på 
deras abstrakta ämnen? 

5. Får det abstrakta ämnet och det konkreta ämnet ta lika stort utrymme i 
dokumentationen eller premieras någon aspekt av föremålen? 

6. Finns det praktiska fördelar och nackdelar med ämnesbeskrivning/ 
ämnesindexering på abstrakt nivå?  

7. Kan det konkreta ämnet beskrivas på både en generisk (typ av föremål)  
och en specifik nivå (namngivna föremål)? 

 
8. Hur går ni tillväga rent praktiskt när ni dokumenterar föremål? 
9. Följer ni någon slags mall som anger vilka uppgifter om föremålet som ska 

vara med? Om inte, finns det ett behov av en sådan mall? 
10. Från vilka källor hämtas information om föremålen? Används både 

externa källor (uppslagsverk, forskningsstudier, kollegor o.s.v.) och 
interna källor (det egna kunnandet)? 

11. Om det finns skriven information om föremålen (både i form av externa 
källor och tillhörande beskrivning/katalogpost), i hur stor grad utgår ni 
ifrån denna i er dokumentation?  

12. Förekommer det omformulering av den gamla informationen och ny 
analys av föremålen vid dokumentationstillfället? 

13. Skiljer sig dokumentationen av nyförvärvade föremål från förfarandet vid 
dokumentation av föremål som har en gammal beskrivning/katalogpost? 

14. Från vilka källor tas indexeringstermer/sakord? Från föremålets 
tillhörande beskrivning/katalogpost, kontrollerad vokabulär eller från eget 
huvud?  

15. Om ni använder er av någon slags kontrollerad vokabulär (plocklista, 
ämnesordslista, tesaurus, klassifikationssystem), vilken i så fall? 

 
 


