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Abstract: The aim of this thesis is to examine the possibilities and 

challenges facing an archive, Svenskt barnbildarkiv (SBBA), 

if to publish its material online. Our context for this study is 

image indexing. Our main questions are: How can SBBA in-

dex their pictures for a possible publication on the Internet? 

Are there any pros or cons in the determination of topics in 

children’s images, and in that case, which? What search 

paths are important when indexing children’s pictures, and 

why are they important? To answer these questions, the the-

sis is built on a wide study of interdisciplinary literature. But 

also on SBBA: s own handbook for image "registration", and 

on interviews with the persons working at the archive SBBA, 

in Eskilstuna. 

 

If SBBA was to publish its material online, our opinion is 

that it would be preferable if this process mainly was carried 

out with the researchers’ perspective in mind. There is a dis-

cussion on general, standardized indexing guidelines. We 

however feel that it is difficult to agree on such general in-

dexing guidelines for specific image material as children’s 

drawings and paintings. To attract the larger audience, a so-

lution of automatic indexing could be a future path to travel 

for SBBA.  

 

We think that the focus on index image’s motives is not al-

ways the most appropriate. There are other aspects of images 

that can be indexed and provide search paths in image col-

lections, image's history, technology and materials are ex-

amples of alternative paths. We believe that a user study 

would have much to contribute in order to further identify 

critical search paths. 

 

Nyckelord:  Bildindexering, barnbild, arkiv, Internetpublicering, digitali-

sering. 
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Inledning 
 

 

1. Bakgrund och ämnesval 
 

Bilder i mer eller mindre alla dess former är ett stort intresse för oss. Att idag kunna se 

nutida, såväl som genom historien verksamma bildskapares verk på ett mer lättillgäng-

ligt sätt över nätet är fascinerande. Möjligheterna för amatören såväl som den profess-

ionella bildskaparen att visa upp sina alster har förändrats radikalt i och med de föränd-

rade förutsättningar som digitaliseringen erbjuder. Inom det omfattande området bildin-

dexering och digitalisering har vi valt att fokusera på indexering av bilder skapade av 

barn.  

 

Vi upptäckte Svenskt Barnbildarkiv (fortsättningsvis SBBA) då vi i ett initialt skede av 

vårt uppsatsarbete hade ett intresse och fokus för bildindexering, men fortfarande var 

osäkra på vilken kontext vi ville knyta detta till. Vi påbörjade därför ett omfattande vas-

kande av framförallt ämnesrelaterad litteratur, men också efter digitaliseringsprojekt på 

Internet och när vi väl upptäckte SBBA, så var det kärlek vid första ögonkastet. De 

smakprov av arkivets barnteckningar som finns att beskåda på hemsidan är i dagsläget 

inte särskilt många och inte särskilt högupplösta, med andra ord av ganska låg teknisk 

kvalitet, men de har ändå väckt ett intresse och en önskan att se mer. Vi har båda barn 

och fascineras över barns bilder och barns berättelser om vad de skapat.  

 

Om SBBA indexerade alla sina samlingar, eller urval av dem för publicering på Inter-

net, så torde tillgängligheten och därmed möjligheten för allmänheten att till exempel 

beskåda materialet hemifrån öka. Detta skulle rent generellt kunna leda till att ett större 

intresse väcks för samlingarna och kanske ge ett större besökarantal vid arkivet, eller de 

utställningar som ibland ambulerar olika evenemang och även landets olika konsthallar. 

Detta rimmar väl med en av grundtankarna bakom SBBA, som är att sprida kunskap 

om, och att väcka intresse för barns bildskapande. 

 

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att lite närmare förklara vad vi menar med 

begreppet digitalisering. Vi har nämnt ordet i förbifarten och det är ett sådant ord som 

man generellt ofta stöter på, men kanske också därför tar för givet. Fritt översatt från 

ODLIS kan digitalisering kortfattat och på ett grundläggande sätt beskrivas som den 

process då man omvandlar data/information till ett digitalt format så att det efter denna 

process, på ett eller annat sätt kan bearbetas av en dator. Mer konkret så brukar det ofta 

användas verktyg såsom skanners och kameror för att genomföra denna process. Moti-

ven för en digitalisering skiljer sig också åt. Det kan handla om att rädda/dokumentera 

gammalt och kanske skadat material eller att man anser att det finns ett värde i att visa 

upp samlingarna för en eventuellt större publik över webben (Reitz 2010).  

 

Beträffande det professionella intresset för SBBA: s samlingar, så är arkivforskning 

idag generellt sett ett viktigt arbetssätt för mer eller mindre alla forskningsområden. 

Traditionellt är arkivforskning dock ett mödosamt och tidskrävande projekt, bundet till 

en och samma plats. SBBA har ännu inte publicerat sina samlingar online, utan istället 
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gjort ett urval ur de stora samlingarna och gjort detta urval sökbart i en dator, på plats i 

Eskilstuna. Denna funktion används enligt utsaga från SBBA: s hemsida, inte minst för 

forskningsändamål. 

 

Ett väl utvecklat digitalt arkiv kan tänkas underlätta vid forskningsarbete. Forskaren 

behöver inte längre nödvändigtvis bli bunden till det fysiska arkivet, utan kan utföra sitt 

arbete på ett möjligtvis mer effektivt och fritt sätt i sin ”vanliga” arbetsmiljö. Detta kan i 

bästa fall spara både tid och pengar för forskaren och hennes akademiska institution.  

 

Vi ser framför oss möjligheten att SBBA också skulle kunna vara ett digitalt arkiv med 

tillgänglighet över nätet. Men som med all utveckling, hur lockande och medryckande 

den än ter sig, finns det utmaningar. Bilderna måste vara sökbara och kunna återvinnas 

på ett ändamålsenligt sätt, något som kräver att bildsamlingarna indexeras, vilket är en 

komplex uppgift.  

 

En barnbild kan till exempel föreställa en situation i hemmet där det bakas pepparkakor. 

Är det centrala pepparkaksbaket, eller köket som plats och interiör, personerna på bilden 

och deras relation, könsroller kanske? Ska vi dra slutsatsen att det handlar om förbere-

delser inför julen? Men så svävar det en stor hund i taket. Vad gör den där? Är hunden 

död? Kanske är den det viktigaste i bilden? Och i så fall viktigt för vem? Kanske ska vi 

inte alls ge oss in på den typen av tolkningar. Det kanske inte ens är indexeringen av 

bildens motiv som är det viktiga. Kanske är det viktigare att undersöka var, när och av 

vem bilden skapades? Under vilka omständigheter gjordes bilden, var den resultatet av 

en uppgift i skolan eller något barnet ritat hemma? 

 

Det finns många frågor att ta ställning till. Vi söker svar på hur indexering av barnbilder 

på bästa sätt görs för en Internetkontext. Vi kommer inom ramarna för den här uppsat-

sen att undersöka vad litteraturen och forskningen på området säger, men också att in-

tervjua arkivarier vid SBBA och studera arkivet på plats i Eskilstuna. I vårt val av 

SBBA ser vi en möjlighet att förena flera områden som vi känner engagemang och in-

tresse för, förutom indexering och digitalisering, även bild och barnkultur. 

 

 

2. SBBA - en introduktion 

 
SBBA har sedan 1977 först och främst genom gåvor ackumulerat en bildsamling med 

både gamla och nya, svenska och utländska barnbilder/teckningar. SBBA är ett barnbil-

darkiv och med arkiv menas vanligtvis en organiserad samling bestående av material, 

ofta av äldre ursprung. Materialet kan vara av varierande natur och olika arkiv kan vara 

uppbyggda helt olika. Vanligt är dock att det enskilda arkivet har ett utmärkande och 

specifikt tema, ursprung eller liknande. Ursprunget till SBBA bygger på en privat do-

nation av Jan Brandt. Han hade som nyutbildad teckningslärare ett intresse för det este-

tiska uttrycket i barns bildskapande. Redan från början antog hans samling en internat-

ionell prägel, då Brandt dels hade många barnbilder från bekanta i SIDA-tjänst, men 

också då det inte fanns något liknande arkiv i Skandinavien. En tanke växte så små-

ningom fram att samlingarna kunde ligga till grund för ett dokumentationscentrum, för 

studier och forskning kring barns bildskapande. En tanke som Eskilstuna kommun år 

1977 hörsammade. Arkivet finansieras idag främst med statliga och kommunala medel 
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och är sedan hösten 2007 organisatoriskt knutet till Eskilstunas konstmuseum. Det hu-

vudsakliga syftet med SBBA är att samla in, registrera och förvara barns teckningar och 

målningar. Detta främst för studie och forskningsändamål, men också för att väcka ett 

allmänt intresse för barns bildskapande. I dagsläget ligger arkivets fokus på de fysiska 

samlingarna, som innehåller någonstans runt 650 000 teckningar och målningar (SBBA 

2010). Men möjligheten finns också att på plats i Eskilstuna, titta på 119 101 (SBBA 

2010-12-31) digitaliserade bilder i en dator. En grundtanke bakom arkivet är att en 

barnbild säger mycket om sin samtid. Genom barnets val av motiv och teknik kan sam-

tidens värderingar och förhållanden speglas. SBBA måste därför sägas vara ett relativt 

unikt arkiv då det innehåller så pass stora mängder både gammalt och nytt bildmaterial, 

och dessutom av både inhemskt och utländskt ursprung.  

 

SBBA: s alla bilder är idag registrerade och en del av de enskilda bilderna är också in-

dexerade enligt det system man arbetar med på arkivet. I slutet av 80-talet och början på 

90-talet arbetade man fram detta system, som resulterade i en handbok med namnet Be-

vara Registrera Upplev - Handbok i hanteringen av barnteckningar vid Svenskt Barn-

bildarkiv (Andersson, Flood & Königsson 1990). Handboken kom till i och med ett 

växande behov och en önskan om att bilderna i arkivet skulle vara sökbara med en 

större träffsäkerhet. I och med handboken och det nya registreringssystemet märkte man 

att populariteten och intresset för arkivets verksamhet återigen ökade (Ibid., s. 5). 

 

Begreppet ”registrering” använder SBBA själva om den process då de ordnar och gör 

sina bilder sökbara. Begreppet innefattar registrering av faktauppgifter men också regi-

strering av bildinnehåll, med andra ord en bilds motiv. Det vill säga indexering-

en/ämnesbestämningen av bilderna, men också hela den process där bilderna registreras 

utifrån sin bakgrundsinformation om skapare, ålder osv. I denna process tilldelas de 

också ett accessionsnummer utformat som ett årligt löpnummer med tillhörande under-

nummer allt efter som. Vi använder oss i denna uppsats av SBBA: s registrerings be-

grepp men oftare av termerna indexering eller bildindexering. 

 

Delar av SBBA: s samlingar är som sagt digitaliserade och ett litet urval av de digita-

liserade samlingarna finns på arkivets hemsida. Det är dock inte utifrån det begränsade 

urvalet möjligt att göra några efterforskningar i arkivets material online, bilderna är inte 

heller möjliga att förstora på skärmen och det finns inget system för att söka i materi-

alet, däremot är det möjligt att bläddra i olika register där bildsamlingar finns förteck-

nade. De digitala samlingarna är i övrigt endast möjliga att söka i och titta på, på plats i 

arkivets dator i Eskilstuna.   

 

 

3. Problemformulering 
 

Med indexering åsyftas i praktiken att sammanställa en lista med olika ingångar eller 

ämnesord till enskilda dokument som ingår i samma samling eller på något annat sätt 

gör dem värda att hålla ett sammanställt index över. Målet är att indexet skall fungera 

som en väl fungerande ingång till enskilda poster, för någon som har intresse av att söka 

i det tillgängliga materialet. Termen indexering kan användas brett och också innefatta 

katalogisering och klassificering. Kjellman menar att litteraturen på området använder 

termerna som utbytbara begrepp: ”... de syftar alla till att beskriva förfarandet att tilldela 
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bilden beskrivande och kännetecknande termer av något slag, dvs. metadata (Kjellman 

2006, s. 28).” Vi använder i denna uppsats termen indexering på detta bredare, mer 

övergripande vis. 

 

Många institutioner väljer idag att digitalisera hela, eller delar av sina samlingar. ”Till-

gängliggörande” tycks ha blivit något av ett modeord, som ibland tycks användas syno-

nymt med ordet digitalisering. I artikeln Tankar om tillgänglighet och fotografier i ar-

kiv, skriven av Anna Dahlgren, behandlas kulturella aspekter med digitalisering av i 

detta fall fotografiska arkiv. Artikeln ingår i boken I bildarkivet - om fotografi och digi-

taliseringens effekter och Dahlgren menar där att databassystem och ”mediering” via 

webben självklart ger fler personer tillgång till materialet i fråga. Men hon undrar sam-

tidigt vad som egentligen läggs i begreppet att tillgängliggöra? Ordet tillgängliggörande 

låter helt enkelt bra, men det finns skäl att fråga sig vad det egentligen innebär, på ett 

mer ingående sätt. Till att börja med handlar en digitalisering nästan alltid om att ett 

urval görs. Det är sällan som en institution digitaliserar allt material i sina samlingar, 

ofta blir det ett urval som får representera hela, eller så stora delar som möjligt, alterna-

tivt satsar institutionen på att digitalisera vissa delar av samlingarna fullt ut. Allt bero-

ende på samlingarnas natur, vad det digitaliserade materialet skall användas till och så 

vidare (Dahlgren & Snickars 2009). Med digitaliseringen kommer en mängd frågor som 

varje institution måste ta ställning till. En viktig fråga är sökbarhet och åtkomst, bildin-

dexering där inräknat.  

 

Dahlgren tar i sin artikel även upp den tilltänkta publiken. De bilddatabaser som finns 

på plats i arkiv, museer och bibliotek att söka i, används främst av institutionernas egen 

personal, forskare och den specialintresserade besökaren. När samlingar digitaliseras 

och blir sökbara online är det även andra användare som tilltalas (Dahlgren & Snickars 

2009). Frågan är hur dessa system fungerar i ett nytt sammanhang och till en bredare 

publik som själva ska söka direkt i materialet? 

 

Det är lätt att se utvecklingen enbart i ljuset av de tekniska möjligheterna. Men detta 

enkom, är att samtidigt göra det hela allt för onyanserat. Att söka i ett ostrukturerat digi-

talt material är förmodligen svårare än att söka i ett ostrukturerat fysiskt bestånd, kom-

menterar Ulrika Kjellman i sin avhandling Från kungaporträtt till läsketikett en domän-

analytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot kata-

logiserings- och indexeringsfrågor (2006, s. 14). Kjellman menar att det överlag har 

funnits en övertro på tekniska lösningar och att allt för lite resurser har lagts på arbetet 

med katalogisering och indexering. I tillägg har mycket forskning inriktats på text-

material vilket inte gjort situationen bättre för utveckling av kunskap vad gäller bildin-

dexering (Ibid., s. 15). 

 

SBBA: s tidigare situation, såsom den såg ut innan de utarbetade sitt nuvarande registre-

ringssystem, vittnar om vikten av indexerade bilder för att kunna uppnå en tillfredsstäl-

lande sökbarhet i större bildsamlingar. Med dagens utveckling är det nästan så att in-

stitutioner inom ABM-sektorn (Arkiv, Bibliotek, Museum) förväntas att inte bara finnas 

i sin fysiska form, utan också i form av sin digitala motsvarighet, med det följer att an-

vändaren på egen hand ska kunna söka i materialet. Åtskilliga satsningar görs vid såväl 

stora som små ABM-institutioner för att göra samlingar tillgängliga i digital form. 

 

En central diskussion är som sagt vilka sökvägar som ska finnas till materialet. Det är 

inte på samma sätt som med textdokument möjligt att söka direkt i bilden, en översätt-
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ning i någon form måste göras av bildens innehåll om det ska vara möjligt att söka på 

bildens motiv. Det är just denna översättning som diskuteras då det gäller indexering av 

bildsamlingar. Hur man ska förhålla sig till frågor om kontextberoende/oberoende till 

objektivitet och subjektivitet. Frågan är hur bildindexeringen av bildens innehåll görs på 

bästa sätt och om den överhuvudtaget är möjlig eller önskvärd. 

 

Det finns en vilja att skapa standarder som gäller på tvärs över olika institutioner som 

hanterar bildarkiv. Men de ambitionerna är inte oproblematiska. Ulrika Kjellman (2007) 

beskriver i sin text Om forskningen kring bildindexering inom det biblioteks- och in-

formationsvetenskapliga området, belyst genom Kungl. bibliotekets bildsamlande verk-

samhet en situation där det språkbruk och de system som använts på de olika institut-

ionerna ifrågasätts när samlingar läggs ut på nätet. I och med nätpubliceringen tilltalas 

en bredare publik och mer lättillgängliga system efterfrågas. Kjellman argumenterar för 

att domänspecifika lösningar måste få finnas kvar. Samlingarna finns i ett socialt, kultu-

rellt och institutionellt sammanhang där olika aspekter av bilderna är intressanta. Det 

samma gäller naturligtvis inte minst för olika lösningar för bildindexering. Utifrån 

denna utgångspunkt är det viktigt att i vårt fall ha kunskap om barns bilder och förstå i 

vilket sammanhang ett arkiv som SBBA hör hemma.  

 

I sin artikel Konsten att representera en bild: Om hur LIS-forskningens teorier kring 

kunskapsorganisation och ämnesbestämning påverkat bildindexeringsforskningen 

(2003) tar Kjellman upp fyra olika paradigm inom bildindexeringsforskningen.  

 

I detta sammanhang kan man översätta paradigm med forsknings fält eller inriktning. 

Paradigmen som Kjellman identifierar berör olika aspekter av ämnet bildindexering 

men representerar också olika ståndpunkter som till exempel om universella system för 

indexering är möjliga eller önskvärda. 

 

Inom det rationalistiska objektiva paradigmet är målet att skapa universella system för 

indexering av bild. Det tekniska paradigmet intresserar sig för datateknologins utveckl-

ing för automatisk indexering av bilder. Det användarorienterade kognitiva paradigmet 

har inte varit så framträdande vad gäller bildindexering menar Kjellman och orsaken till 

det skulle vara den dominans som funnits för en inriktning på tekniska lösningar vad 

gäller bildindexering. Slutligen tar Kjellman upp det sociocognitiva epistemologiska 

paradigmet - diskursanalysen. Det som lyfts här är att grunden för ett bildindexerings-

förfarande finns i den epistemologiska och sociala kontext bilden ingår i. Kjellman lyf-

ter fram det sistnämnda paradigmet när hon avslutar sin artikel med att uttrycka en oro 

att standardisering kan göra att potentiell bildinformation går förlorad och att indexering 

av bild därför måste ta sitt avstamp i det sammanhang där bilden finns. 

 

Det är helt klart att det finns en konflikt mellan viljan att hitta gemensamma lösningar 

utan att för den skull göra kompromissen så stor att specifik bildinformation går förlo-

rad. En aspekt av bildindexering som Kjellman tar upp i sina texter är den manuella 

kontra den automatiska indexeringen av bild. Det saknas, menar Kjellman, ett möte 

mellan datavetenskapen som forskar kring den automatiska bildindexeringen och biblio-

teks- och informationsvetenskapen som studerar den manuella bildindexeringen. Det 

finns för- och nackdelar med bägge systemen och forskare efterlyser samverkan skriver 

Kjellman (2007).  
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Vid sidan om en generell uppfattning inom ABM-sektorn att man numera måste nå sin 

publik där den befinner sig och visa vad man har att erbjuda, så verkar det också finnas 

en försiktighet att från ABM-sektorns sida att utnyttja Internet för att publicera sina 

samlingar. Något som vi med bakgrund av fördelarna beskrivna här ovan, rent spontant 

upplever som tråkigt. Digitaliseringsprocessen behöver nödvändigtvis inte alltid gå så 

långt som vissa minnesinstitutioner gör då de väljer att inte enbart presentera sina sam-

lingar via sina egna sidor på nätet, utan också att visa sitt material på bildvisningssidor 

som exempelvis Flickr. Detta är i dagsläget dock inte särskilt vanligt. Men grundtanken 

bakom ett sådant förfarande torde vara att verka där användarna finns. Vi kommer i 

denna uppsats inte att ta upp det fenomen som betecknas med social taggning eller folk-

sonomier där användare själva taggar exempelvis bilder med olika söktermer.  

 

Ett tänkbart motiv till en avvaktande hållning till att låta arkiv, bibliotek och museum 

även får en digital form, skulle kunna vara den annorlunda situation det är när använda-

ren på egen hand ska söka i materialet från sitt hem eller sin arbetsplats. Det ställer höga 

krav på hur materialet är indexerat. Det kan också vara som Dahlgren (2009) menar att 

en delvis ny publik tilltalas då materialet finns tillgängligt att söka i på Internet. Upp-

hovsrättsliga frågor kan också vara en faktor som påverkar.  

 

Den utveckling som sker, där olika institutioner digitaliserar och publicerar sitt material 

för att nå sin publik, göra samlingarna lättare att söka i både externt och internt och 

dessutom kan skydda dem från slitage, intresserar oss och får oss att vilja undersöka 

SBBA: s möjligheter till bildindexering vid en Internetpublicering.  

 

SBBA finns i nära anslutning till Eskilstuna konstmuseum och det är lätt att se att bil-

derna kan ha ett konstvetenskapligt intresse, men i lika hög grad ett samhällsvetenskap-

ligt och eller historiskt värde. Traditionellt har barns bilder också ofta skärskådats av 

psykologer och pedagoger. Barnbilden som forskningsobjekt är naturligtvis ett lika 

komplext material som vilket annat material som helst, oavsett vilken ansats man har till 

bilderna. Såväl småbarnsklotter som på ett annat sätt avancerade bilder skapade av äldre 

tonåringar har ett forskningsvärde. Indexerade i en Internetkontext har arkivets bilder 

även möjligheten att nå en bredare publik än i nuläget. Bildarkiv med enbart barnbilder 

är inte vanliga. SBBA tar i sin egen handbok, Bevara Registrera Upplev - Handbok i 

hanteringen av barnteckningar vid Svenskt Barnbildarkiv (Andersson, Flood & Königs-

son 1990) upp det speciella med att göra barns bilder sökbara. SBBA: s handbok är ut-

arbetade då ABM-sektorn ännu inte börjat digitalisera sina samlingar i någon större om-

fattning och begreppet ”digitala arkiv” knappast användes. I övrigt har vi inte hittat nå-

got material som direkt berör indexering av barns bilder. Då detta gör arkivet unikt, 

kommer vi att förutom forskning om bildindexering att studera vad forskningen på 

barnbildområdet säger om hur barns bilder kan betraktas utifrån olika synvinklar och 

kontexter. 

 

Det är inte självklart att det traditionella tillvägagångssättet för indexering är den mest 

lämpliga vägen för det digitala arkivet, biblioteket eller museet. En digitalisering och 

nätpublicering kan som vi har pekat på, komma att ställa andra krav. Det är en lockande 

tanke att ABM-sektorns system för klassifikation och digitalisering följer samma rikt-

linjer, samtidigt måste överväganden göras så att inte det unika i de enskilda institution-

ernas samlingar går förlorat. 
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3.1 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SBBA kan indexera sina barnbilder för 

en Internetpublicering.  

 

Vi utgår från SBBA: s nuvarande system för registrering när vi undersöker hur barnbil-

derna kan indexeras för att vara sökbara i ett digitalt arkiv på nätet. Vi använder oss av 

både bildindexeringsteori och konstvetenskaplig teoribildning för att nå vårt syfte. Vik-

tig för vår undersökning är också litteratur som behandlar synen på barnbilden som ett 

kreativt uttrycksmedel. 

 

Vi vill följaktligen försöka bredda kunskapen inom ett litet specifikt område, indexering 

av bilder för en Internetpublicering, där arkivmaterialet är skapat av barn. En förhopp-

ning med denna undersökning är att den kan komma både SBBA, men även andra in-

stitutioner, i liknande position till gagn. 

 

Här nedan har vi formulerat arbetets tre frågor, varav den första är av mer övergripande 

natur, vilket gör att den delvis går in i de båda efterföljande frågeställningarna. Med 

begreppet sökvägar avser vi alla de olika vägar som finns för att ur samlingarna söka 

bilder, det kan för att nämna några till exempel vara via upphovsman, bildmotiv, 

material eller teknik. Sökvägar som vi använder begreppet har inte något hierarkiskt 

förhållande till varandra utan är olika aspekter av en bild som kan indexeras och fungera 

som vägar in i bildsamlingar. 

 

3.2 Frågeställningar 
 

Hur kan SBBA indexera sina bilder för en Internetpublicering? 

 

Finns det för- och nackdelar med att ämnesbestämma barns bilder, i sådana fall vilka? 

 

Vilka sökvägar är viktiga när barns bilder indexeras och varför är de det? 

 

 

  



12 

 

4. Disposition 
 

Den här uppsatsen är indelad i tre huvuddelar. Vi har under arbetets första del, Inledning 

tagit upp bakgrund och ämnesval, samt gett en introduktion till SBBA och vi har gjort 

en problemformulering där vi också formulerat vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

I den följande delen, uppsatsens mittparti Metod, forskning, teori & besök SBBA går vi 

vidare och behandlar vårt empiriska material. Vi vill med denna disposition tydliggöra 

att vi behandlar såväl tidigare forskning som vårt besök på SBBA och insamlandet av 

material där, som den empiri vi under uppsatsens sista del kommer att analysera och 

diskutera. Vi börjar med metod för att gå vidare med tidigare forskning och teori. Däref-

ter presenterar vi SBBA: s handbok och vårt besök vid arkivet. 

 

I uppsatsens avslutande del Diskussion och slutsatser, går vi som framgår av rubriken 

igenom materialet och för en diskussion om olika sätt att förhålla sig till indexeringsfrå-

gor som uppkommer om ett arkiv som SBBA även ska fungera som ett digitalt arkiv, 

med möjlighet att vara sökbart över nätet.  
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Metod, forskning, teori & besök SBBA 

 
 

5. Metod och arbetssätt 
 

Vårt arbete bygger på en stomme av litteratur som behandlar bildindexering som vi 

kopplar till diskussioner om hur barns bilder kan betraktas. En framträdande roll spelar 

även SBBA: s Bevara Registrera Upplev - Handbok i hanteringen av barnteckningar 

vid Svenskt Barnbildarkiv. Handboken är från 1990-talet och den har för oss varit ett 

viktigt redskap för oss för att få kunskap om bakgrunden till hur arkivet fungerar idag. 

Vi har också besökt SBBA och genomfört en intervju med en arkivarie, samt en arkiv-

assistent, för att besvara arbetets huvudfrågor om hur SBBA skulle kunna indexera sitt 

material för en Internetpublicering. Följaktligen tar vi till stor del avstamp i deras nuva-

rande registreringssystem. 

 

Vi etablerade i ett tidigt stadium av vårt uppsatsarbete en kontakt med SBBA, som 

ställde sig positiva till mer eller mindre all typ av forskning kring deras arkiv och så 

även till vårt arbete och vår ämnesinriktning. Vi valde att vänta med vårt besök på 

SBBA till dess att vi var en bit förbi halvvägs i vårt arbete, då vi bedömde att ju mer 

förberedda vi var vid besöket, desto mer skulle det ge. När vi väl besökte arkivet var vi 

där under två dagar.  

 

Vår intervju har varit av informativ karaktär. Med detta menar vi att vi med vår intervju 

inte har haft för avsikt att analysera våra intervjupersoners sätt att svara som de gör, 

eller tanken bakom. Istället ser vi den information vi kan få genom denna väg, som kun-

skap och insikter som vi behöver för att tillsammans med vår litteraturstudie kunna be-

svara och diskutera de frågeställningar som vi behandlar i denna uppsats. Vi har använt 

oss av en intervjuguide med öppna frågor som inte behöver besvaras i en speciell ord-

ningsföljd. Guiden använde vi som stöd för att inte glömma bort någon infallsvinkel av 

intresse för oss (bilaga 1). 

 

Att hitta litteratur, artiklar som specifikt berör indexering av barns bilder är svårt och vi 

har inte hittat någon sådan litteratur. Att hitta litteratur på ämnet bildindexering är där-

emot inte svårt. Sökningar på Google Scholar och i databaser som LISA och LISTA ger 

många träffar här handlar det om att göra ett relevant urval. Vi har här valt artiklar med 

fokus på indexering av vad som benämnts som konstbilder, detta för att komma så nära 

det material vi arbetat med som möjligt. I BADA har vi hittat magisteruppsatser inom 

det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, även här finns ett rikt material 

med olika aspekter av bildindexering/digitalisering.  

 

Universitetsbibliotek har varit behjälpliga med litteratur med konstvetenskaplig inrikt-

ning. Det är lätt att hitta litteratur som ur främst pedagogisk synvinkel behandlar barns 

bildskapande. Litteratur på områden om hur barns bildskapande ska främjas, användas 

och undervisas i utifrån ett skol- eller förskolesammanhang finns det mycket av. Men 

litteratur som behandlar barns bilder på linje med andra typer av bilder och bildskap-

ande har inte varit lika lätt att hitta. Litteratur vad gäller barns bildskapande har vi 
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främst hittat på pedagogiskt bibliotek. Det gäller för Aronssons (1997) bok som dock 

inte hamnar innanför varken rent pedagogisk, eller psykologisk utgångspunkt utan tar 

ett för oss värdefullt sociokulturellt avstamp.  

 

Vi har velat skaffa oss en bild av bildindexering på ett mera generellt plan och sätta oss 

in i hur barnbilden kan betraktas och så knyta detta till SBBA: s situation idag. Detta 

tillvägagångssätt har så gett oss möjlighet att diskutera våra frågor om hur SBBA: s 

samlingar inför en framtida Internetpublicering skulle kunna indexeras 

 

 

6. Tidigare forskning 
 

Det finns oss veterligen inte någon forskning som exakt behandlar vårt ämnesområde, 

det vill säga frågor rörande indexering av barnbilder i en Internetkontext. Men det finns 

som vi tidigare nämnt studier gjorda kring SBBA: s samlingar och då främst med en 

konstvetenskaplig inriktning. En av dem är Kan min mammas bilder finnas här? Arkiv 

B - Bilden som kunskapskälla skrivet av Kersti Hasselberg & Ulla Lind (2006). I detta 

arbete drar författarna en del intressanta slutsatser då de specifikt har undersökt Svenskt 

Barnbildarkiv för att som de själva skriver: ”... synliggöra metoder för studier om vad 

barnbilder kan berätta och informera om, hur ett historiskt källmaterial kan användas i 

samtidsdiskussioner samt stärka forskning och utvecklingsarbete som utgår ifrån visu-

ellt material (Hasselberg & Lind 2006, s. 1).” Hasselberg och Lind skriver vidare i sin 

diskussion: ”Även om inte all kultur skapas för evigheten så finns numera stora möjlig-

heter till dokumentation och bevarande genom de digitala medierna, så att nya vägar till 

ny kunskap kan bli möjliga. Vi efterfrågar nya långsiktiga satsningar på den infrastruk-

tur som bildarkiven kan utgöra (Hasselberg & Lind 2006, s. 40).” ”Långsiktiga sats-

ningar” gällande bildarkivens ”infrastruktur” må förvisso vara en ganska odefinierad 

önskan, men formuleringen vittnar onekligen om en önskan och en nyfikenhet att vidare 

utreda den möjliga korsbefruktning som kan uppstå mellan arkivens samlingar i sin nu-

varande form och en i framtiden tänkbar digital form på nätet. 

 

Vi har delat in detta kapitel Tidigare forskning under två huvudrubriker. Under den 

första rubriken 6:1 Bildindexering har vi en kunskapsorganisatorisk utgångspunkt och 

behandlar där resonemang som har fokus på indexering av bild. 

 

Vi har vidare velat ta fasta på det som är specifikt med just det arkiv som vi har valt att 

studera, att det handlar om bilder skapade av barn. Under rubriken 6:2 Barns bilder vill 

vi undersöka var forskning står idag vad gäller synen på barns skapande av bilder. Hur 

man ser på och kan tolka barnbilden. För att kunna diskutera indexering måste vi ta ut-

gångspunkt i det speciella material vi har att göra med för att ta reda på om det påverkar 

bildtolkningen och i förlängningen hur bilderna indexeras. 
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6.1 Bildindexering 
 

6.1.1 Tolkning av bilder  

 

Vi lever i dagsläget som vi har pekat på i en allt mer bildorienterad, visuell kultur och 

den kollektiva bildsamlingen växer på bred front. Detsamma gäller för privata och andra 

institutionella samlingar. Digitaliseringsprojekt av både gammalt och nytt material står 

för en betydande del i sammanhanget. Marknadsföringsaspekten är förmodligen också 

ofta en inte obetydlig drivande faktor. Finns man inte representerad på nätet så kommer 

folk kanske inte att hitta till exempelvis arkivet, eller de fysiska samlingarna. Behovet 

av att ämnesbestämma olika konstnärliga uttryck i arkiveringssyfte torde därför knapp-

ast ha minskat. Den digitala teknikens utveckling har gett helt nya möjligheter till att 

ordna, men också presentera sitt bildbaserade material. Med denna utveckling följer 

också ett växande behov av att hitta lämpliga och bra strategier för kanske framför allt 

olika institutioner, att indexera och katalogisera sina bildsamlingar.  

 

I introduktionen till I bildarkivet - om fotografi och digitaliseringens effekter (Snickars 

& Dahlgren 2009, s. 11) menar författarna att ABM - sektorn har svårt att hinna med de 

kommersiella aktörerna när det gäller att erbjuda forskare och andra användare sitt ut-

bud via webben. 

 

Likväl, är bildindexering inte en ny praktik, för även om mycket av den nya tekniska 

utvecklingen är bunden till en digital kontext, så bottnar dagens indexering i teorier som 

är äldre än de samtida digitala framstegen. Att tolka bilder och konstnärliga uttryck har 

säkerligen gjorts i alla tider, på ett mer eller mindre strukturerat sätt. En av de största 

influenserna på dagens bildindexeringsteori är konsthistorikern Erwin Panofsky. Panof-

sky utvecklade på 1950-talet ett teoretiskt ramverk som skulle hjälpa konstvetare i tolk-

ningen av först och främst renässansmålningar (Enser 2008). Men teorin kom också att 

påverka aktuella teoretiska hållningar inom det biblioteks- och informationsvetenskap-

liga området, varför vi ser en poäng med att kortfattat redovisa Panofskys grundläg-

gande idéer här. Panofskys teori bygger på en hierarki uppdelad i tre nivåer, där de olika 

nivåerna är bundna till olika tolkningsmässiga aspekter av ett och samma verk.  

 

Den första, pre-ikonografiska nivån, hör ihop med ett verks grundläggande natur, såsom 

form, linjer, färger. Detta är den mest formella tolkningsnivån, men utgör samtidigt ofta 

grunden för en konstexperts vidare tolkning beträffande verkets inneboende känslo-

mässiga uttryck. Om det nu finns, eller går att spåra något sådant. Panofsky erkände 

själv svårigheten i att göra ”objektiva” tolkningar utifrån slutsatser om till exempel en 

målad tavlas rent stilistiska upplägg. För att kringgå detta skapade Panofsky ett konsthi-

storiskt ramverk som alla pre-ikonografiska tolkningar lämpligen borde inordnas i, detta 

för att knyta tolkningarna till en tydlig historisk och stilistisk vetenskaplig kontext. I den 

ikonografiska nivån, Panofskys andra tolkningsnivå så strävar konstanalytikern med att 

knyta till exempel motiv identifierade i den pre-ikonografiska analysen, med tradition-

ella teman eller koncept. Det här arbetet ansåg Panofsky som genomförbart på ett objek-

tivt maner, förutsatt en stor bakgrundskunskap om både verket i fråga, men också om 

den genre/kategori som man ansåg det tillhöra. Tilläggas bör att renässanskonst som 

regel innehåller tydliga motiv, ofta i form av en slags porträtterad berättelse av karaktä-

rer, inte sällan med bibliskt ursprung. Ett faktum som ger skäl att misstänka att Panof-

skys förhållningssätt är mer svåranvänt vid analys av bilder av till exempel abstrakt, 
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eller expressionistisk stil, eller varför inte barnbilder. Ikonologisk analys är den tredje 

nivån i Panofskys analysmodell och här fokuserar man på att knyta det enskilda verket 

till något annat än vad det egentligen är. Det vill säga att placera det konstnärliga skap-

andet i en annan kontext, må så vara samhällelig, kulturell, religiös eller filosofisk. 

Detta förfarande bygger på slutsatser gjorda i de två föregående analysnivåerna och kan 

mycket väl visa sig gå emot konstnärens ursprungliga tanke, eller känsla, inför och med 

det egna verket (Winget 2009). 

 

6.1.2 Biblioteks- och informationsvetenskapligt orienterad bildindexering 

 

Panofskys bildanalys skiljer sig till syfte och utförande från de bildindexeringsteorier 

som idag är gällande inom det biblioteks- och informationsvetenskpaliga området. Men 

likväl går det att spåra likheter och släktskap.  

 

Markey, Krauss och Sara Shatford Layne är några av de mer välkända bildindexerings-

teoretikerna som har inspirerats av Panofskys modell, men samtidigt utvecklat den till 

att passa en mer renodlad kunskapsorganisatorisk kontext (Winget 2009). Sara Shatford 

Laynes är förmodligen en av de mest välkända och citerade bildindexeringsteoretikerna 

av ovan nämnda. I artikeln Subject Access to Art Images (Baca, red. 2002) beskriver 

Shatford Layne de olika nivåer som hon anser vara lämpliga att ämnesbestämma den 

enskilda bilden på. För att göra detta talar hon om bildens of-ness och dess about-ness. 

Denna distinktion skulle kunna översättas med vad bilden konkret föreställer (of-ness) 

och vad den handlar om eller symboliserar (about-ness). Bildens of-ness kan beskrivas i 

generella termer eller vara mera specifika. Det som beskrivs kan vara personer, objekt, 

händelser, tider eller platser. Det som konkret utspelar sig på bilden kan också beskrivas 

mer eller mindre detaljrikt. En naken människa kan till exempel beskrivas som ”naken 

människa” eller mer detaljerat med armar, ben, kön osv. About-ness blir oftast mera av 

en subjektiv tolkning. Det kan dock vara av en aspekt av konstbilden som går förlorad 

om inte about-ness övervägs som ämnesingång. En bild på en människa som sitter på 

gatan med utsträckt hand skulle om bildens about-ness var sökväg kunna handla om 

fattigdom. Alltså en något djupare beskrivning än vad som annars är möjlig. Bildens 

eventuella titel kan ibland vara en väg att tolka bilden och förstå dess about-ness (Baca, 

red. 2002). Shatford Layne tar också upp en tredje ingång till bilden, även om den, som 

hon skriver, inte strikt är en ämnesingång. Hon talar om vad bilden is, alltså vad bilden 

är. Etsning kan vara det bilden is bildens ämne kan var något helt annat t.ex. en konstnär 

som målar. Konstbilden kan vara ett konstverk men också bilden av ett konstverk.  

 

Det är utifrån Panofsky, men också Shatford Laynes teori tydligt att indexering av 

konstbilder är ett rigoröst uppdrag som kräver mycket bakgrundskunskap, tydliga ramar 

och en genomtänkt struktur. Det är viktigt att känna sitt material, helst veta dess ur-

sprung och att ha så mycket information som möjligt för att kunna göra en nyanserad 

indexering. Samtidigt är det minst lika viktigt med tydliga ramar, ämnesordslistor för att 

indexeringen skall bli så lik och jämn som möjligt, oavsett individuell indexerare. I 

boken och onlineresursen Introduction to Art Image Access: Issues, Tools, Standards, 

and Strategies (Baca, red. 2002) ges det handfasta råd och tips för en lyckad indexe-

ringspraktik. I denna skrift, som är ett forskarsamarbete med ”The J. Paul Getty Trust”, 

finns artiklar som täcker olika praktiska aspekter av att indexera och göra konstbilder 

sökbara med tanke på webbpublicering.   
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I slutet av Shatfords artikel Subject Access to Art Images ges generella, men handfasta 

råd i form av frågor kring vad som bör tas i beaktande vid, eller kanske framförallt in-

nan ett bildindexeringsförfarande (Baca, red. 2002): 

 
* Having considered the various kinds of subjects - of, about (or levels of description, identifica-

tion, and interpretation), and literary works that an art image can be about - through which of them 

will you provide access?  

* If you are providing access to more than one kind of subject, do you want to codify the distinc-

tions between or among them?  

* What level of analysis, or what depth of indexing, do you want to provide?  

* What vocabularies will you use to record your subject analysis?  

* What metadata schema or format will you use to describe art images?  

* What type of information system will you use to retrieve and display the art images?  

 

 

I den sista frågan/punkten, som Shatford Layne menar att man bör ställa sig vid en 

eventuell bildindexering av ”konstbilder” så kommer hon in på val av det informations-

system som de indexerade bilderna i slutändan kommer att presenteras i. Anledningen 

att tänka efter en extra gång beträffande denna fråga är i dagsläget av stor angelägenhet. 

Som vi redan har varit inne på så väljer allt fler institutioner inom ABM-sektorn att pub-

licera delar av, eller hela sina samlingar på nätet. Skälen till detta är många, vissa mer 

uppenbara än andra, varför val av system följaktligen också varierar. 

 

Hur än presentationen eller gränssnittet ser ut, så finns det samtidigt fortfarande grund-

läggande problematik med indexering och objektivitet. I artikeln Describing art: an 

alternative approach to subject access and interpretation (2009) skriven av Megan 

Winget, vid School of Information- University of Texas, Austin, påpekar Winget att 

bildindexering normalt bygger på ett grundläggande antagande om att skaparen av ett 

verk medvetet eller omedvetet lägger en transparent och begriplig mening i sitt skap-

ande. En mening som sedan av en indexerare kan avkodas och också översättas till för 

sammanhanget lämpliga ämnesord. Detta kan tyckas grundläggande och uppenbart. 

Men ett indexeringsförfarande byggt på dessa premisser är inte oproblematiskt. Winget 

menar att utfallet av en indexering varierar beroende på vilken typ av ”konst” som in-

dexeras. Panofskys tre nivåer var ursprungligen inte tänkta att stå för sig själva, utan 

med användande av dessa, så krävs också stor kunskap, framförallt om de olika innebo-

ende stilistiska drag som går att finna i de olika traditionella konstriktningarna.  

 

På Panofskys bildtolkningsanalys är som sagt även mycket av den rådande bibliotek och 

informationsvetenskapliga bildindexeringsteorin byggd och vi undrar följaktligen var 

och hur barnbilden passar in i detta sammanhang? I nästa huvudkapitel kommer vi att 

behandla denna fråga närmare. Men det verkar helt klart finnas en svaghet i traditionella 

indexeringsteorier beträffande deras möjligheter till gott stöd för indexering av konst-

material utav det lite annorlunda slaget. Det handlar om sådant material som enligt 

Winget (2009) faller utanför den akademiska traditionen av bildskapande med narrativt 

berättande och representativt skildrande bilder. 
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6.1.3 Bildindexering och den digitala utvecklingen - Content-based in-

dexing 

 

På andra sidan av en professionellt och standardmässigt utförd indexering finns ”använ-

daren”, brukaren av det system som indexeraren/indexerarna har skapat. ”Användaren” 

är ofta en person med olika syften och mål. Det kan röra sig om allt ifrån en student 

eller forskare, till en myndighet eller en privatperson. Traditionellt utformas dock dessa 

system på ett fackmannamässigt sätt, som inte sällan förutsätter en viss bekantskap, el-

ler kunskap med systemet för att det skall kunna utnyttjas fullt ut. Det digitala gränssnit-

tet erbjuder generellt andra möjligheter som någorlunda datorvana användare borde vara 

mer vana vid, än vad de är vid till exempel ämnesordsökningar i mer traditionellt utfor-

made kataloger och databaser. Om inte annat så kan man tänka sig att det i en webbkon-

text ofta handlar om en annan typ av sökande, ett något mer ostrukturerat sökande än 

just mer specifika ämnesordsökningar. 

 

Som ett alternativ till professionellt indexerade system har det i och med den datortek-

niska utvecklingen seglat upp ett nytt sätt att göra bilder sökbara och tillgängliga. Denna 

teknik härstammar ur datorvetenskapen, medicinsk informatik och elektroteknisk veten-

skap och återfinns i dagsläget i diverse olika former ofta på webben. Kortfattat handlar 

det om program som genom en sökförfrågan går igenom index med stora mängder data 

(ofta, i sökmotorer stora delar av webben) och utifrån sökfrågans premisser sedan pre-

senterar svar utifrån bildfilernas pixelstruktur. På engelska kallas detta förfarande för 

”content based – retrieval”, fritt tolkat; innehållsbaserad informationsåtervinning 

(Winget 2009). Sådana här system är och kommer troligtvis att bli allt vanligare. Frågan 

är vilken roll dessa system har att spela gentemot manuellt skapade indexeringssystem? 

Vad är de båda typerna av systemens fördelar, respektive nackdelar?  

 

Enligt Megan Winget kan ett automatiskt system i bästa fall, ge den objektiva, helt kon-

textuellt opåverkade indexering som ett mänskligt indexerat material, beroende på hur 

man tolkar det, inte alltid kan. Givande skulle en kombination av en textbaserad manu-

ell indexering och en automatisk vara menar Winget (2009). 

 

Sökresultaten från ostrukturerade sökningar i sådana här automatiska system kan bli 

lyckade, men chansen att hitta den ”bästa träffen” snabbt och effektivt är ofta liten. Inte 

sällan leder en sådan sökning till för många, ofullständiga eller rent av förvirrande träf-

far, menar Christine L. Sundt författare till kapitlet The Image User and the Search for 

Images (Baca, red. 2002). Därmed inte sagt att det är problemfritt för vem som helst att 

söka i en professionellt indexerad katalog. 

 

6.2 Barns bilder 
 

6.2.1 Barns bilder - en inledning 

 

Barns bilder kan betraktas och studeras utifrån olika utgångspunkter och synen på barn-

bilden har förändras genom historien. Rapporten Barn bilder och bildning. Rapport om 

vilka infallsvinklar forskningen kan ha på barns bilder (Svensson 1994) är skriven i 

samarbete med SBBA i Eskilstuna, med deras samlingar som utgångspunkt och är där-
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för speciellt intressant. Rapporten tar sig an inte minst vilka olika forskningstraditioner 

som historiskt har gjort sig gällande när det kommer till att studera bilder skapade av 

barn. Avsikten med den är också att peka på nya möjliga forskningsinriktningar. Rap-

porten konstaterar att det beteendevetenskapliga fältet varit tongivande. Rapportförfatta-

ren tror att vi alla kanske präglas av pedagogen eller psykologens blick på barnbilden 

och missar andra värden och möjligheter med att studera barns bilder. Kulturbärande 

institutioner utanför skolan har försummat barns bilder som en del av kulturarvet, menar 

rapportförfattaren och avslutar med: ”Det framgår, som jag ser det, med tydlighet hur 

väl vi behöver ta till vara de möjligheter vi har till att lyfta fram barn och ungdomars 

kulturella särarter i det offentliga. Ett arbete som torde gagna hela samhället (Svensson 

1994, s. 34).” 

 

Det har hänt en hel del beträffande synen på barnbilden sedan rapporten skrevs. Andra 

sätt att betrakta barnbilden, än som en bedömning av det enskilda barnets färdigheter 

har lyfts fram. Barns skapande har fått en plats i konstnärliga sammanhang på museer 

och därmed också ett estetiskt värde. Möjligheten att indexera och publicera SBBA: s 

samlingar på Internet är därför lockande också för att ytterligare bidra till att ge barnbil-

den status som något mer än ett bedömningsinstrument av barns utveckling.  

 

Karin Aronsson är socialpsykolog och idag verksam på Institutionen för barn- och ung-

domsvetenskap (BUV) vid Stockholms Universitet. Aronsson har bland mycket annat 

skrivit boken Barns bilder -barns världar (1997). I boken diskuterar hon hur barn från 

olika kulturer uppfattar sin omvärld och gestaltar den i bild. Boken har varit en viktig 

ingång för oss i närmandet kring hur barns bilder kan förstås utifrån olika aspekter. 

Aronssons utgångspunkt är sociokulturell och med den utgångspunkten ses bilden både 

som en del av och en spegel av barnets sociala sammanhang. 

 

Det har funnits ett intresse för barns skapande sedan senare delen av 1800-talet. Det var 

då ett nytt område som man närmade sig med relativt öppna ögon, barns bildskapande 

var något forskningen var i färd med att upptäcka. Det var själva bilden i ett kulturellt 

sammanhang som var intressant, inte tolkningar av barnets färdigheter (Aronsson 1997, 

s. 12).  

 

Under mellankrigstiden i Europa väckte barns bilder intresse som det ”ursprungliga 

primitiva skapandet”, vilket intresserade vuxna konstnärer. Samtidigt startade i USA, 

hand i hand med behaviorismen framväxt, en utveckling mot att använda barns bilder 

som testinstrument. Barns teckningar plockades ur sitt sammanhang och normer skapa-

des för hur teckningarna borde se ut. De så kallade ”gubbteckningarna” användes för att 

bedöma barns intelligens och emotionella utveckling. Länge var det så barns bilder stu-

derades, som ett instrument för något annat. Bilden var inte intressant i sig själv. Forsk-

ningen intresserade sig mer för enskilda bilder som jämfördes men andra barns lös-

ryckta bilder, detta istället för att titta på arbetsprocessen och bildkollektioner av ett och 

samma barn och det sammanhang bilden var skapad i (Aronsson 1997). Senare forsk-

ning visar på problematiken med att rycka en barnbild ur sin kontext, då barn i mångt 

och mycket skapar sina bilder i dialog med andra barn såsom Änggård (Banér red. 

2007) sett i sin forskning vilket vi återkommer till.  

 

Utvecklingen har gått mot att återigen se barns bilder som en del av barnets sociala 

sammanhang, den kultur barnet lever i och kanske också mot att barnbilden börjar få ett 

värde i sig själv.  
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I denna uppsats betraktar vi barnbilder som bilder skapade av barn och ungdomar upp 

till 20 år. I SBBA: s samlingar är det bilder från åldrarna 0-20 år som är förekommande. 

 

6.2.2 Var hör SBBA: s samlingar hemma? 

 

Är det viktigt att bestämma i vilken kunskapsdomän samlingarna hör hemma? Vårt ar-

bete går ut på att granska hur en eventuell indexering av barns bilder för en Internetpub-

licering skulle kunna se ut. Vi har under Problembeskrivning tagit upp den rådande dis-

kussionen att å ena sidan hitta standarder för indexering av bild som går på tvärs av 

olika institutioner, ämnesområden och sammanhang. Kjellman (2007) menar beträf-

fande detta att domänspecifika lösningar är av vikt, så att viktig information inte går 

förlorad i processen då samlingarna blir tillgängliga i en Internetkontext. SBBA är i dag 

organisatoriskt knutet till Eskilstuna Konstmuseum. Frågan är om barns bilder ska be-

traktas som konst och därmed tillhörande en konstvetenskaplig domän? 

 

Magisteruppsatsen Registrering av konstbilder - En översikt av forskning och praktik i 

en domänspecifik form av kunskapsorganisation (Johnsson & Lecander 2006) behandlar 

vilka teoretiska och praktiska problem som forskningen har fokuserats på när det gäller 

registrering av konstbilder. När Johansson och Lecander i sin uppsats förklarar begrep-

pet ”konstbild” menar de att ”... bilder som organiseras i en kontext där de betraktas 

som konstverk (Ibid. s. 5)”, är den definition som bäst tjänar deras uppsats syfte. När de 

ska ringa in den domän de ska studera blir den konstvetenskapliga domänen följaktligen 

definierad som: ”... aktörer som befattar sig med bilder de definierar som konst (Ibid.,  

s. 5).” 

 

Det finns många exempel på att barns bilder ges en plats i vad som kan benämnas 

konstnärliga sammanhang. I Vårby i Huddinge kommun finns Internationella Barn-

konstmuseet (2011). Museet har ett arkiv med 90 000 teckningar. Av bara namnet går 

det att konstatera att tillknytningen till konstbegreppet och i sin förlängning en konstve-

tenskaplig domän är stark. Vid museet finns olika aktiviteter för barn som kan benäm-

nas ”Barnkonstskola”, ”Konstprat” och så vidare. Men museet är inte unikt. Många mu-

seer och konsthallar har idag olika ”konstnärliga” och ”skapande” aktiviteter för barn i 

samband med sina utställningar. Ett exempel på ett större projekt för barn, är ”Ett 

konstprojekt kring skapande processen och barns bilder” som konstpedagogen Gunwor 

Nordström (2002) själv benämner det. Projektet genomfördes på Göteborgs skolor och 

mynnade ut i en utställning på Göteborgs konstmuseum. I förordet till det häfte som 

utgavs i samband med utställningen tackar museichef Björn Fredlund för en färgspra-

kande utställning och skriver: ”Den befäster en mångårig tradition på konstmuseet att, 

tillsammans med pedagoger och konstnärer, uppmuntra och uppmärksamma den myck-

et unga människans konstnärliga inlevelse och skaparkraft (Nordström 2002, s. 3).” 

 

Även om barns bilder lika lite som några som helst andra typer av bilder med nödvän-

dighet måste betraktas som konstbilder, är det lätt att idag få en bild av att det är inom 

en konstvetenskaplig domän ett barnbildarkivs samlingar har sin plats. Men det finns 

också andra sätt att se på vad konst är, där det inte är intressant att värdera vad som får 

och kan betraktas som konst. Där inte verket i sig utan dess sammanhang och de rums-

liga villkoren för dess användning lyfts fram.   
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Winget beskriver vad konsthistorikern David Summers syn på vad konst är och hur den 

kan betraktas (Winget 2009, s. 969): 

 
Ultimately, Summers insists that art can never be separated from the primary  

spatial conditions of its use, and describing the context of that use constitutes  

the valuable work of art historians. By using these distinctions and defining art  

as “anything that is made,” he proposes a new conceptual framework that treats  

all traditions on an equal footing and allows adequate description of those images  

that do not fall within a traditionally conceived (i.e. Western) artistic framework.  

 

Utifrån en utgångspunkt som i citatet ovan, blir det inte lika viktigt att bestämma vilket 

kunskapsområde ett arkiv som SBBA hör hemma, konst kan helt enkelt vara allt som är 

skapat. Konst är konst även om den inte fått sin plats i den västerländska finkulturen. I 

ett sådant konstbegrepp måste det finnas gott om plats för bilder skapade av barn.   

 

Läsningen/tolkningen av barns bilder kan ha olika fokus. Aronsson beskriver fyra olika 

aspekter: emotionellt; tankemässigt; estetiskt/sinnligt; sociokulturellt. Aronssons fokus i 

Barns bilder - barns världar är främst det sociokulturella. Ur ett sociokulturellt perspek-

tiv gestaltar bilden skaparens sociala sammanhang. De två första aspekterna emotionellt 

och tankemässigt, är de nivåer som till exempel utvecklingspsykologer intresserat sig 

för (Aronsson 1997, s. 24). Det är de två sistnämnda aspekterna till barns bildskapande, 

estetiskt/sinnligt och sociokulturellt, som vi uppfattar att SBBA har till sina samlingar 

och det är också det förhållningssätt som vi har till barns bilder i denna uppsats. SBBA 

ser sitt värde i att barns teckningar är en bild av den tid och det sammanhang de skapats 

i och på så sätt av intresse för forskare och allmänhet. Att konst förutom att vara este-

tiskt tilltalande kan säga något om sin samtid är ett föga kontroversiellt påstående. Att 

ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv betrakta arkivbilder då de med nödvändighet 

är ryckta ur barnets liv i övrigt ter sig svårt. Ett arkiv som SBBA kan tänkas ha ett värde 

inte bara för konstvetenskapen utan även för andra samhällsvetenskaper som historia, 

sociologi och antropologi. 

 

Möjligheten för en institution att styra över vilken bild av sig själv det vill ge är troligen 

större på en fysisk plats än i en digital form över nätet. Cecilia Strandroth, verksam vid 

Institutionen för Kultur och Kommunikation vid Södertörns högskola, beskriver i arti-

keln På forskningsresa i det digitala bildarkivet- ett brukarperspektiv (Dahlgren & 

Snickars red. 2009) sina erfarenheter av att bedriva konstvetenskaplig forskning i ett 

digitalt arkiv. Det kända fotoarkivet Farm Security Administration (FSA), idag placerat 

i Library of Congress, finns även i digital form. Arkivet kan sägas utgöra en del av 

USA: s kollektiva historiska minne. Litteratur som beskriver arkivet är ofta emotionellt 

laddad, arkivet beskrivs som en helhet och som sådant större en de enskilda delarna. Ett 

mycket känt exempel ur samlingarna är Dorothea Langes fotografi Migrant Mother från 

1936. Kopian som finns att se och känna på i arkivet bär spår av den hantering den ut-

satts för, slitaget från alla besökare som tittat på den och av arkivpersonals noteringar. 

Det, menar Strandroth, har gett just denna kopia ett mervärde som kommer av dess in-

stitutionella kontext. Arkivet som fysisk plats kan förknippas med ursprung, historia och 

autenticitet. Frågan är då vad det innebär när bilder som Migrant Mother kan beskådas 

över Internet och inte längre är ett ”specifikt historiskt ting” (Dahlgren & Snickars red. 

2009, s. 102). Hur bilder indexeras, men också dess sammanhang och tillhörighet, var 

de hör hemma, kan följaktligen tänkas bli påverkat i en Internetkontext.  
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6.2.3 Teorier kring barns skapande - har det någon betydelse för bildin-

dexeringen?  

 

Aronsson tar upp två huvudtyper av teorier när det gäller barns skapande, Universalie-

teori och Konventionsteori (Aronsson 1997, s. 148). Konventionsteori betonar att bilder 

föder bilder, vi påverkas av den kultur vi lever i och av det omgivande flödet av bilder. 

Barn lär sig skapa genom att se andra barns bilder genom formella såväl som informella 

lärare. Universalieteori betonar på sin sida olika stadier som barnet utvecklingsmässigt 

går igenom. Barnet är sin egen pedagog och det ”rena” seendet opåverkat av omgiv-

ningen lyfts fram. I verkligheten är mycket runt barns skapande svårt att förstå, om man 

inte ser båda teorierna som förklaring, menar Aronsson. 

 

I sin studie av barn i förskolan har Eva Änggård sett att barn kopierar kamraters och 

vuxnas bilder (Banér red. 2007). Bildskapandet sker i en tydlig dialog med andras bil-

der. Barnen hämtar också bildmaterial från film, tidningar och böcker. Bilder som skap-

as på förskoleavdelningarna Änggård studerat ser hon som en del i ett kollektivt bild-

skapande, bilder som liknar varandra bidrar till att skapa gemenskap. Denna dialog med 

andras bilder står i kontrast mot vuxnas vilja att barnen ska skapa sina helt egna unika 

bilder som säger något speciellt om det enskilda barnet. Det anses som fult att plagiera 

och det originella hyllas. 

 

Det finns mängder av formella och informella lärare som påverkar barnet i hur och vad 

de ritar. Det medieflöde som barn i en del kulturer/delar av världen utsätts för och de 

värderingar som är gällande i ett samhälle eller en kontext präglar exempelvis de bilder 

som barn skapar. En rigid stadieindelning angående vad barn i olika åldersgrupper kan 

förväntas skapa för typ av bilder är enligt en sociokulturell utgångspunkt problematisk. I 

en kultur där färg och form värderas högre än naturalistiskt gestaltade bilder skapar barn 

andra slags bilder. Detta säger självklart lite om barnens utvecklingsstadier, men desto 

mer om den sociala kontext de skapar i. En serie bilder av samma barn över tid kan 

också berätta väldigt mycket mer än en lösryckt bild (Aronsson 1997, s. 22). 

 

I en västerländsk tradition värderas ett naturalistiskt bildskapande högt. Ur ett så kallat 

Värdeperspektiv handlar det i stället om att det som av bildskaparen värderas som vik-

tigt lyfts fram i bilden och är med och styr motivval. Aronsson argumenterar för att vär-

deperspektivet är viktigt i barns bilder liksom i det som benämns folkkonst (Aronsson 

1997, s. 175 ff). Det finns likheter mellan folkkonst från olika delar av världen. I folk-

konsten är det inte viktigt att storleksförhållanden är realistiskt avbildade. Bildkompo-

sitionen styrs av att det som är viktigt får en framträdande plats, inte att perspektiven 

stämmer. Utifrån en sociokulturell teori ser troligen värderingen av vad som är viktigt 

olika ut i olika delar av världen. Med värdeperspektivet som grund kan man studera vad 

barn i olika sociala sammanhang väljer för motiv och hur framträdande roll de ger det 

som de värderar som viktigt i bilden.  

 

Ett tredje svar på vad barn ritar som inte hör hemma i en Universalieteori och inte heller 

i en renodlad Konventionsteori men som har släktskap men den senare kan enligt 

Aronsson vara att barn ritar det de vill berätta, något som Aronsson benämner som en 

Narrativ modell. Aronsson refererar till den ryske språkteoretikern Michail Bachtin som 

utformat en modell för litteraturen och språkets flerstämmighet. Vad vi säger och skri-

ver är färgat av attityder och sätt att tänka i den kultur vi lever i. Språk berättar om dåtid 
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och vänder sig mot framtiden, det har alltid en tänkt mottagare eller en grupp av motta-

gare. Aronsson menar att detta sätt att se på språk kan överföras till bild. Bilden kan 

liksom tal/skriftspråket sägas vara flerstämmigt. Bilden vänder sig till olika mottagare, 

kan avläsas bakåt utifrån vad den säger om vad som påverkat den dels framåt utifrån 

vem den riktar sig till. Att språk är riktat innebär att det skapas i en dialog. På samma 

sätt kan man tala om att konsten, bilder kommunicerar med varandra, enskilda bilder 

måste läsas i relation till andra bilder. Med utgångspunkten i ett dialogiskt perspektiv är 

barnet en aktiv part. Det är inte bara bildkonventioner som bestämmer vad och hur bar-

net ritar utan också barnets värdeperspektiv. Vad som är möjligt att berätta avgränsas av 

vad som är tillåtet utifrån barnets bildgrammatik. Bildgrammatiken består dels av iko-

nografin, vad som visas i bilden, dels av syntaxen som handlar om hur olika delar i bil-

den sätts samman exempelvis storleksförhållande, perspektiv, placering och detalje-

ringsgrad. Den kultur barnet är en del av bestämmer barnets ”bildgrammatik” (Aronsson 

1997, s. 228ff). 

 

Barns teckningar av människor har inte minst för utvecklingspsykologin varit intressant. 

Även idag används barns människoteckningar som screeninginstrument i svensk barn-

hälsovård. En artikel med namnet Children´s Drawings of the Human Figure in Diffe-

rent Cultures av Maureen V. Cox (Lindström red. 2000) tar upp hur olika barns teck-

ningar av människor kan se ut i skilda delar av världen. Det som kan te sig som en inre 

mognadsprocess hos barnet handlar också i hög grad om omgivningens påverkan. Cox 

tar som exempel den så kallade tvåögda profilen som under en period på sent 1800-tal, 

tidigt 1900-tal var väldigt vanlig i Västeuropa och Nordamerika. Den tedde sig för fors-

kare som ett psykologiskt övergångsstadie i barnets utveckling mot ett mer fulländat 

avbildande av människan. Men nu har detta sätt att teckna av någon anledning försvun-

nit helt från de här områdena (Lindström red. 2000, s 125). En annan iakttagelse är hur 

barn i olika kulturer avbildar människans torso. I en del kulturer är den företrädesvis 

rund i andra rektangulär eller bitriangulär på en del håll föredrar man ”streckgubben”. 

Det finns inget rätt eller fel i de olika sätten att rita och det finns inte något naturligt sätt 

för barnet att gestalta människan utan, menar Cox (Lindström red. 2000, s. 127f), barnet 

anammar den stil som finns i dess omgivning. Australiens ursprungsbefolkning, abori-

ginerna, tecknar traditionellt människor som U-form. Barnen blandar det traditionella 

sättet att avbilda människor men det västerländska och kan göra så i samma bild (Lind-

ström red. 2000, s. 130). Dessa iakttagelser stödjer ett sociokulturellt perspektiv och 

tesen att det är främst påverkan från omgivningen som avgör hur och vad barn tecknar. 

 

Med den utgångspunkt som Aronsson med flera har på hur barns bilder kan betraktas, är 

det lätt att ta till sig SBBA: s önskan att bevara barns bilder med tanke på vad de har att 

säga om sin samtid i det samhälle där de är skapade. Det är inte svårt att föreställa sig 

att forskare och studenter från olika discipliner kan ha ett stort intresse i att studera vad 

barnbilden har att berätta. 

 

Försöken att översätta bildspråk till text har haft stor genomslagskraft såväl inom konst-

historia som inom kunskapsorganisation. Summers, skriver Winget, menar att en stor 

del av västerländsk konst förvisso är textlik på så sätt att den vill berätta en historia. 

Detta är också Aronsson inne på då hon beskriver sin Narrativa modell. Men viljan att 

jämföra bildspråk med text skymmer sikten för konst från andra kultursfärer såväl som 

för dimensioner av den västerländska konsten (Winget 2009). Konst och språk är helt 

enkelt så olikt vartannat att ett försök till översättning alltid kommer att bli ett tillkorta-

kommande. I försöken att bestämma vad en bild handlar om, att hitta bildens ämnesin-
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gång ligger en uppfattning att konstnären uttrycker ett speciellt innehåll i sitt verk som 

är möjligt för en betraktare att identifiera och översätta i ord. Denna uppfattning kritise-

ras av Winget med stöd av Summers teorier (Winget 2009). En reflektion här är om 

barns bildspråkliga utveckling följer deras talspråksutveckling, eller skulle försök att 

ämnesbestämma småbarnsbilder rent utav stupa på att det faktiskt aldrig existerat något 

textbaserat ämne av den anledningen? 

 

I rubriken för detta avsnitt ställde vi oss frågan om teorier barns skapande hade någon 

betydelse för bildindexeringen. Svaret på den frågan är troligen ja - och nej. Ja, om det 

är viktigt att tolka bildens innehåll och dess mening enligt uppfattningen att bilden inne-

håller en mening som betraktaren/indexeraren kan tolka och översätta i text. Då är teo-

rier om vad, hur och varför barn gör bilder viktiga. De är helt enkelt till hjälp för att 

kunna göra den där bildtolkningen vad bilden (egentligen) föreställer. Men om det nu 

inte är bildens innehåll, dess ämne som är det viktiga, så som Summers framhåller, då 

blir svaret närmare ett nej. Ska inte bildskaparens mening med sitt verk, det tänkta äm-

net avkodas, så blir också teorier kring, i vårt fall barns bildskapande mindre centralt.   

 

Men teorier om hur barn skapar bilder kan ha betydelse även om det inte är möjliga eller 

önskvärt att sätta ord på bildinnehållet för att bestämma bildens ämne. De kan ha bety-

delse för hur kollektioner och grupper av bilder hålls samman. För att de är skapade av 

barn i samma skola, kanske i samma klassrum eller för att de är skapade under en lång 

tidsperiod men av samma barn, det finns olika aspekter att överväga. Änggårds studier 

(Banér red. 2007) som lyfter det kollektiva skapandet i förskolan pekar på vikten av att 

hålla samman bilder som skapats på samma plats under en viss tidsperiod. 

 

Winget (2009) refererar till Summers som menar att ett alternativt sätt att beskriva 

konst, där vad konstverket föreställer inte är det centrala, kanske främst gagnar konst 

som är skapad utanför en västerländsk kultursfär och att det med en sådan hållning till 

att beskriva konst, är möjligt att använda samma system oavsett vilken typ av bilder det 

handlar om. 
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7. Teori 
 

Vår teori bygger främst på arbetets tidigare behandlade litteratur. Huvuddragen i denna 

litteratur kommer vi att använda som stöd i kapitel 9 Analys och diskussion. I vårt arbete 

med SBBA och litteraturen om indexering och registrering av bilder har vi spårat tre 

tydligt olika förhållningssätt till indexering av bilder. Ofta återfinns resonemangen och 

teorierna i en diskurs gällande digitalisering. Gemensamt har de att de ämnar problema-

tisera bildindexering, främst beträffande indexering av bildinnehåll i betydelse av bil-

dens mening, eller dess ämne.  

 

De tre olika utgångspunkter är: 

 

* Bilden befinner sig alltid i ett sammanhang som bestämmer hur motivet tolkas och 

indexeras. Att ämnesbestämma bilder är ett arbete som är beroende av den kontext bil-

den finns i. 

* Ämnesbestämma bilder/konstverk är varken möjligt eller önskvärt. Det finns andra 

förhållningssätt till konstverk och andra sökvägar att använda.  

* Det är möjligt att ämnesbestämma bilder och att närma sig en objektiv sanning om 

bildens innehåll. 

 

7.1 Ett ABM-perspektiv 
 

Många forskare intresserar sig för hur bild och föremål bäst indexeras inom ABM-

sektorn, Ulrika Kjellman är en av dessa. Med sin doktorsavhandling Från kungaporträtt 

till läsketikett - en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med sär-

skild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor (2006) kan Kjellman sägas 

representera en ståndpunkt som betonar att kulturarvet skapas kontextuellt och därmed 

också är svårt att definiera som en enhetlig praktik. På ett plan handlar det om en ur-

valsprocess där de artefakter som väljs idag, kan komma att bli grundvalarna för fram-

tida historieskrivningar. Enligt Kjellman så påverkas den enskilda institutionen i denna 

urvalsprocess av samhälleliga och vetenskapliga värdenormer. Men den enskilda in-

stitutionens digitaliserings- och indexeringspraktik är också i allra högsta grad avgö-

rande för slutresultatet (Kjellman 2006, s. 257). Kjellman tar i sitt resonemang avstamp 

i Kungliga bibliotekets stora, varierande och annorlunda samlingar. Indexeringen av 

deras samlingar bjuder därför på utmaningar. Det är viktigt att betona att Kungliga 

biblioteket är en stor och drivande institution inom den svenska ABM-sfären. Där finns 

en hög andel välutbildad personal och förhållandevis mycket resurser skjuts till bland 

annat åt deras digitaliseringsarbete. Men samtidigt är mycket av materialet som de besit-

ter av stor variation och en del av det därför inte helt ojämförbart med SBBA: samlingar 

bestående av barnbilder.   

 

I och med projektet Plattform för bilddatabaser ville man på KB säkerställa kvaliteten 

på digitaliseringen, men också göra processen mer enhetlig över hela organisationen. 

Man formulerade därför en rad frågor. ”De centrala frågorna när det gällde registrering-

en var: Hur skulle materialet katalogiseras? Hur kunde MARC-formatet anpassas till 

bildkatalogiseringen? Hur skulle materialet vara sökbart? Hur skulle ämnesord och 

klassifikationskoder på ett effektivt sätt kunna täcka bildinnehåll? Vilka data skulle re-

gistreras vad gällde digitala och fotografiska avbildningar (Kjellman 2006, s. 198f)?” 
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Kjellman pekar på att det i dagsläget inte finns några nationella, eller enhetliga lösning-

ar på system för indexering av bilder. Det handlar rent allmänt istället om ”inominstitut-

ionella lösningar” när det kommer till ett innehållsmässigt ämnesbestämmande på dju-

pare nivå. I detta arbete ligger ”internt producerad terminologi” till grund för ämnesord-

listor och kontrollerad vokabulär (Kjellman 2006, s. 202ff). Detta är enligt Kjellman 

både positivt och negativt. Bildindexering är ett specifikt arbete och kopplingen till erfa-

renhet och material är viktigt. Samtidigt så skulle någon slags standard möjligtvis öka 

den generella kvaliteten på indexeringen, då kanske framförallt ämnesindexerandet av 

bild och minska de subjektiva värderingar som vissa system kan innehålla. Det är därför 

vanskligt att dra några specifika slutsatser om vilket som ger bäst kvalitetsmässiga in-

gångar, subjektivitet och objektivitet, allt måste vägas in utifrån de specifika förutsätt-

ningarna. Begreppen är inte heller lätta att definiera, vad som är en objektiv sanning för 

den ene behöver inte vara det för den andre, en diskussion som vi kommer att åter-

komma till under kapitel 9 Analys och diskussion. 

 

Ett sociokulturellt förhållningssätt till bilden är ingalunda en självklarhet. Att en bilds 

betydelse varierar med olika kontexter och att det måste beaktas när val görs av vilka 

aspekter av bilden som ska lyftas då den indexeras är inte en given utgångspunkt. Både 

inom konstvetenskaplig forskning och inom bildindexeringsforskning finns även andra 

utgångspunkter representerade. Bildtolkning har debatterats intensivt i det konstveten-

skapliga fältet mindre frekvent inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fäl-

tet. En helt annan syn på bildtolkning än den kontextberoende kan sammanfattas i detta 

citat (Kjellman 2006, s. 71): ”I en traditionell syn på bildtolkning förutsätts att ett ut-

tryck svarar mot ett innehåll och att tolkningsakten syftar till att nå fram till denna enda 

betydelse hos uttrycket.” Med denna hållning finns det ett rätt sätt att indexera en bild 

på. Detta är en utgångspunkt som inte Kjellman delar, då hon tvärtom menar att en bilds 

betydelse kan variera i och med olika sammanhang. 

 

7.2 Konsthistoria och informationsvetenskap  
 

7.2.1 Ett ifrågasättande 

 

Informationsvetaren Megan Winget tar konsthistorikern David Summers till hjälp när 

hon ifrågasätter vad som kan betraktas som den rådande synen kring hur konstverk ska 

tolkas och indexeras. Summers står bakom en omfattande konsthistorisk produktion.    

När Aronsson (1997) talar om ett sociokulturellt förhållningssätt till barns bilder så lig-

ger fokus på barnet. Det är barnets kulturella tillhörighet och sociala sammanhang som 

speglas i de bilder barnet skapar. När Winget refererar till Summers finns inte samma 

fokus på den som ”gjorde” bilden utan snarare i själva bilden eller konstverkets sam-

manhang och även om det finns en bildberättelse så är det inte den som är det viktiga.  
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Istället för att fastna i viljan att bestämma konstverkets ämne finns det andra värdefulla 

egenskaper hos till exempel en bild (Winget 2009, s. 970): 

 
For Summers, the primary means of understanding an image or object is through a 

historical and contextual process rather than through subjective one, and he is 

interested primarily in thinking about the social significance of an object as opposed to 

its meaning. If the image is text-like, there is often a subject, but for Summers, even if 

an image has a conventionally conceived narrative that might be the least interesting 

characteristic about the artifact. The closest Summers comes to allowing for the 

description of subject-like attributes is in his conception of substitution. A substitute, 

or real metaphor, stands for something else (Summers, 1991). Summers recognizes that 

all images and many objects have substitutive value, but that value is always 

contextualized by the social and spatial conditions of its presentation. 

 

Summers ställer diskussionerna som förs i ABM-sektorn om svårigheterna, eller utma-

ningarna i att indexera bild utifrån vad bilden handlar om, på huvudet. Summers menar 

att det varken är möjligt eller önskvärt att tolka en bilds innehåll, bildens form har inte 

någon, en gång för alla given mening som går att förstå. Med den utgångspunkten blir 

det problematiskt att tala om att ämnesbestämma bilder i indexeringssammanhang. I 

essän ”Form”, Nineteenth-Century Metaphysics, and the Problem of Art Historical 

Description (Preziosi red. 1998) hänvisar Summers till framlidne konsthistorikern Ernst 

Gombrichs texter och ifrågasätter tankar som kan tas för givna vad gäller möjligheten 

att förstå och tolka konst. Summers refererar till Gombrich: “He again and again rejects 

the idea that the feelings of the artist and the feelings of the viewer are symmetrical on 

either side of the forms the artists uses (Preziosi red. 1998, s. 135).” I detta ligger ett 

ifrågasättande av tanken om att det skulle finnas något slags universellt bildspråk som 

gick att läsa, förstå innebörden av, på tvärs av kultur och sammanhang. Vi kan inte för-

stå fransk 1300-tals konst, eller aztekernas konst genom att studera konstens form. En 

linje har ingen betydelse i sig, den betyder inte glädje eller sorg. Den har bara en bety-

delse i förhållande till andra linjer och former och i förhållande till det sammanhang de 

ses i (Preziosi red. s. 135).  

 

Genom att inte Summers ger sig in i diskussioner om vad som kan betraktas som konst 

eller inte kommer alla bildtraditioner och verk sprungna ur vitt skilda sammanhang att 

betraktas på lik linje. Det är inte längre ett verks eventuella inneboende mening som är 

central utan dess sociala betydelse i en kontext som är intressant (Winget 2009, s. 

969ff).   

 

Summers vill diskutera det språk som används för att beskriva konsthistorien (Preziosi 

red. s. 127). Hur transformationen av ett konstverk till olika beskrivande termer görs är i 

vissa delar okomplicerat, men när det kommer till verkets form och ”formal analysis” så 

är det inte längre enkelt. Den analys som avses går alltså längre än en beskrivning av 

själva bilden och har anspråk på att diskutera verkets inneboende mening. Begreppet 

form kan ha en enkel mening i betydelsen av skepnad, konturer av något (eng. ”shape”) 

men också en högre mer komplex innebörd, där form är det som särskiljer och gör det 

möjligt att se mening och innehåll, begreppet blir i denna förståelse tolkande och intel-

lektuellt (Preziosi red. 1998, s. 131). 
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Följande förklaring av begreppet ”formal analysis” ges till studenter vid The University 

of Texas, Austin (2009): 

 
A formal analysis is quite simply an analysis of the forms utilized in the work of art. It is a close 

inspection of the artist’s use of aspects such as color, shape, line, mass, and space. The formal 

analysis moves beyond simple description in that it connects the elements of the work to the ef-

fects they have on the viewer. Considering this connection enables the writer to discuss the mean-

ing of the work.  

 

Begin with a brief but thorough description of the work. 

What is the title? 

Who is the artist? 

What year was it created? 

What is the physical condition of the work? Is it dirty, clean, restored? 

 

Include historical information. 

What country or region was it made in? 

Does it belong to a particular movement, age, or school of thought? 

Does it have an influential patron? 

Is this work typical or atypical of its period, style, or artist? What artistic influences can 

be seen in the artist’s work? 

 

Analyze the work itself. 

How does the art “work”? That is, what details in the piece are used to convey its meaning? 

Consider how these details function by themselves and together as a whole. 

 

Kjellman talar om vikten av kontexten när det gäller tolkning och indexering av bild, 

men Summers hänvisar till Gombrich och går längre än så. Summers skriver att om 

Gombrich har rätt i att det inte är möjligt att genom att studera bildens form hitta en 

mening så måste vi hitta nya sätt att tala om konst och dra historiska slutsatser (Preziosi 

red. 1998, s.137). Om detta är fallet så påverkar det naturligtvis hur man löser indexe-

ringen av konstbilder, ett sådant förhållningssätt får avsevärda konsekvenser för hur 

indexeringen utförs. 

 

7.2.2 Summers jämfört med Shatford Layne, enligt Winget 

 

För att förklara Summers begreppsram jämför Winget (2009) med begrepp som Shat-

ford Layne tar upp i sin text Artist, art historians, and visual art information (1994). 

 

Shatford Layne vill katalogisera biografiska attribut, det vill säga information om ver-

kets ursprung, vem som skapat det och varför, när det skapades och var, vem som har 

ägt verket under dess livstid. Vem som äger det nu och var det befinner sig i nuläget, 

kostnader för verket och förändringar som kan ha gjorts. Verkets namn tas också upp 

här. Dessa ingångar korresponderar med vad Summers menar är viktiga ingångar till ett 

verk. I tillägg menar Summers, skriver Winget, att det också ska finnas uppgifter om ett 

verks ”spaces of use”. Ett verk är alltid en del av en konkret verklighet av ”real space” 

även om det representerar en virtuell plats. Var befinner sig verket rent konkret vilken 

relation har det till andra objekt i sin närhet och hur integrerar det med sin publik är 

uppgifter som i tillägg intresserar Summers (Winget 2009, s. 969 ff). 

 

SBBA registrerar verkets ursprung utifrån var det skapades, av vem och också i många 

fall varför. Om det är bilder inskickade till en speciell tävling eller bilder skapade under 

inflytande av en speciell pedagog. 
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Vidare skriver Shatford Layne om att katalogisera subject attributes, som delas in i tre 

undergrupper som vi varit inne på tidigare. Vad en bild är of/about, bilden kan var av ett 

lejon men handla om stolthet. Generic/specifik är en andra undergrupp. Ett fotografi kan 

vara generellt av en bro men specifikt avbilda exempelvis Älvsborgsbron. För det tredje 

kan time, space, activities, events och objects i verket anges. Dessa subject attributes är 

inte viktiga för Summers. Även om ett verk är text likt och berättande och på så sätt har 

ett givet ämne så är det inte speciellt intressant för Summers.   

 

I SBBA: s arbete är det registreringen av bildens delmotiv och tidigare även huvudmo-

tiv som korresponderar med subject attributes. Ett tidskrävande arbete som om vi kun-

nat fråga Summers förmodligen inte varit speciellt viktigt. 

 

Med exemplified attributes menar Shatford Layne att till exempel en triptyk exemplifie-

rar en typ av tredelat verk som används i religiösa sammanhang. Denna rubrik har sin 

motsvarighet i Summers ”social spaces of use” men Summers lägger in mer i ”social 

spaces of use” än vad Shatford Layne gör i sitt begrepp. Summers talar om ”facture”, 

och lägger vikt vid hela den process där materialet till ett verk bearbetas och görs redo 

för att till exempel måla på skriver Winget (2009, s. 970) och refererar till Summers bok 

Real Spaces från 2003. Penslar tillverkas, pigment samlas in och prepareras. En under-

grupp av ”facture” är ”format” även här går Summers mer på djupet, då det inte bara 

handlar om ifall bilden är en oljemålning på duk, utan om hela den historia som är för-

knippat med hantverket att preparera dukar, de som vävde och sträckte dukarna var 

också en slags konsthantverkare. Och det faktum att dukar använts till oljemålningar i 

över 500 år gör att den konstnär som väljer att måla på något annat, kan tänkas framföra 

ett budskap med bara detta faktum.   

 

Summers fokus på biprodukterna och de praktiska ramarna är utmärkande för hans mo-

dell att beskriva konstverk på. Kritiker menar att denna inriktning mer hör hemma i an-

tropologin än konstvetenskapen. En synpunkt som inte är konstig, menar Winget, 

många likheter finns. Det finns en antropologisk modell av konsthistoria benämnd 

Techincal art history. Ett område som inte har mycket hjälp att få från ”the Panofskian 

meta-language” som används idag för att beskriva konst (Winget 2009, s. 971) 

 

Slutligen skriver Shatford Layne om relational attributes och menar tydliga kopplingar 

mellan en bild och ett tillhörande textdokument. För Summers, skriver Winget, är att 

hitta relationer mellan olika verk det arbete som är verkligt tolkande och det mest intel-

lektuellt tillfredställande arbetet (Winget 2009, s. 971). 

 

Det framgår tydligt att när Winget ställer upp Shatford Layne och Summers bredvid 

varandra så skiljer de sig åt inte minst på den punkt där diskussionerna förs intensivast 

och där det läggs mycket tid, i arbetet med att beskriva bildens innehåll dess ämne och 

mening. Summers uppmanar här till att fokusera på alla de andra bitarna runt verk istäl-

let, allt från materialet som använts till bildens relation till rummet och andra objekt. 
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8. SBBA:s bildregistrering 
 

I detta kapitel presenterar vi på olika sätt den verksamhet SBBA bedriver med att regi-

strera sina bilder. Vi behandlar den handbok som utarbetades för 20 år sedan och som är 

och har varit vägledande för det bildregistreringsarbete som utförts vid SBBA under 

rubriken 8.1 Bevara Registrera Upplev - Handbok i hanteringen av barnteckningar vid 

Svenskt Barnbildarkiv.   

 

Under rubriken 8.2 Intervju och besök SBBA redogör vi för vårt besök på arkivet i 

Eskilstuna och våra samtal och intervjun med arkivarie/personal där. 

 

8.1 Bevara Registrera Upplev - Handbok i hanteringen av barn-

teckningar vid Svenskt Barnbildarkiv 
 

8.1.1 Bakgrund  

 

År 1990 slutfördes arbetet med den handbok, Bevara Registrera Upplev. Handbok i 

hanteringen av barnteckningar vid Svenskt Barnbildarkiv som ännu idag ligger till 

grund för SBBA: s arbete med att registrera och ordna sina samlingar. Handboken är 

författad av Margareta Andersson (Barnkulturcentrum i Eskilstuna), Ann Katrin Flood 

(Arkivassistent SBBA) och Eva Königsson (arkivarie stadsarkivet i Eskilstuna). Dessa 

tre var i arbetet med handboken med i en referensgrupp, tillsammans med Bror-Erik 

Ohlsson (stadsarkivarie) och Gunilla Johansson (historiker). Ett av målen med skriften, 

utöver dess tänkta funktion som handbok för SBBA: s arbete, var att den skulle kunna 

fungera som stöd och inspiration åt institutioner och bildpedagoger i behov att ett sy-

stem för hantering av liknande material. Liknande handböcker för detta syfte var få, 

eller inga. Men den riktar sig också åt ”forskare och studenter som är intresserade av att 

forska om barnteckningar hos Svenskt Barnbildarkiv (Andersson, Flood & Königsson 

1990, s.5).” 

 

Innan handboken skrevs, så fanns det som vi i introduktionen av SBBA var inne på, ett 

stort behov av nya arbetsmetoder beträffande registreringen och indexeringen av arki-

vets samlingar. Samlingarna hade växt mycket ända sedan 1970-talet. Rutinuppbyggna-

den var eftersatt och personliga, offentliga och estetiska motiv hade till allt för stor del 

styrt det praktiska arbetet. 1986 anställdes mer personal och i en översyn av verksam-

heten konstaterade man då att samlingarna innehöll stora mängder intressant material, 

men att registreringssystemet inte var uppbyggt på ett fackmannamässigt sätt, varför det 

till exempel inte gick att återsöka enskilda bilder (Andersson, Flood & Königsson 1990, 

s.8-9). Efter detta hände det en del på personalfronten och Eskilstuna stadsarkiv bidrog 

med ”fackmässig kunskap” vid översynen. Man började inse värdet i att göra arkivet 

tillgängligt för allmänhet, för forskning och studier. I det system för registrering som 

arbetades fram tog man inspiration från i huvudsak två håll, det franska ikonografiska 

systemet Thesaurus Iconographique och skriften Registrera dina bilder. Handledning 

för föreningsfolk (1984), utgiven av Folkrörelsernas arkivförbund.  

 

Folkrörelsernas Arkivförbunds handledning tillkom med avsikten att det bildmaterial 

som fanns i organisations-Sverige inte skulle gå förlorat, på grund av felaktig hantering, 



31 

 

eller för att det helt enkelt inte gick att söka bland fotografierna som blev allt fler. 

Grunden för sitt system har SBBA hämtat från Registrera dina bilder. Handledning för 

föreningsfolk. Det som inte gått att använda därifrån är sökord för de olika motiven, där 

SBBA har ett helt annat material än det som finns i folkrörelse Sveriges fotosamlingar 

(Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 11). Det är dock lätt att se likheterna mellan 

den bilregistrering som Folkrörelsernas Arkivförbund rekommenderar och den som 

SBBA beskriver i sin egen handbok. 

 

I forskningsrapporten Image Indexing. An Analysis of Selected Classification Systems in 

Relation to Image Attributes Named by Naïve Users (Jörgensen 1999) beskriver och 

undersöker författaren olika klassifikationssystem, Thesaurus Iconographique: System 

Descriptif de Representations av Francois Garnier publicerat 1984 är ett av dem. 

Thesaurus Iconographique (fortsättningsvis TI) är utformat för registrering av konst-

verk, men även för arkitektur och möbler. Det är tänkt att TI ska kunna representera alla 

typer av verk, oavsett hänsyn till om de är kompletta eller inte, dess kvalitet eller bety-

delse i övrigt. Innan det publicerades 1983 testades systemet av det franska kulturmini-

steriet på ett antal museer (Jörgensen 1999). 

 

TI är designat för ett brett användningsområde. Det vänder sig inte till någon specifik 

grupp av forskare. Systemet intressera sig inte endast för så kallade finkultur, utan har 

en bred ansats och vill kunna representera alla typer av verk. Fokus på bildinnehållet är 

framträdande. TI utvecklades för att vara praktiskt och effektivt att arbeta med, an-

strängningar gjordes för att begränsa antalet deskriptorer och organisera termerna i en 

logisk hierarki. Man ville undvika specialistjargong och terminologi och använda natur-

ligt språk, så långt det var möjligt (Jörgensen 1999).   

 

Systemet är uppbyggt i fyra huvuddelar, i fyra rubriker, som i sin tur är indelade i olika 

klasser som innehåller listor av hierarkiska och icke hierarkiska deskriptorer. Den första 

delen är beskrivning av verket, av representationen. Den andra delen är särskilda ämnen 

som kan knytas till representationen. Den tredje delen är texter som hör ihop med repre-

sentationen och den sista är innehållets datering (Jörgensen 1999).  

 

Den första delen beskrivningen av representationen, utgör merparten av TI och består av 

allmänt beskrivande termer. Här behandlas verkets innehåll. Den är indelad i två typer 

av klasser. Dels finns det 15 tematiska klasser, som i sin tur är indelade i 127 underru-

briker. De olika temana behandlar aspekter av människors liv, beteende och samhälls-

yttringar. Vidare finns det 8 ämnesklasser med 27 underrubriker. Ämnesklasserna be-

hövs för att placera bildelement historiskt och geografiskt (Jörgensen 1999). 

 

En del listor är stängda andra öppna. Öppna är de som innehåller namn på personer, 

byggnader, geografiska platser med mera. Varje deskriptor har bara en betydelse och är 

illustrerad med bilder. Systemet tar sig an information som bildens förhållande till andra 

bilder av samma typ. Objekt i bilden och dess position kan beskrivas ingående. Vidare 

kan faktorer som tematiska relationer anges (berättelse, symbolik), verkets stil (orienta-

lisk, antik) och dess sanningsenlighet (anakronism, överdrift, fantasy, övernaturligt). 

Vilket som är den dominerande tekniken som verket utförts i kan också beskrivas, som 

verkets form med avseende på till exempel färg, yta, linjer, volym (Jörgensen 1999).  

 

Ett system som ämnar ta sig an alla typer av bilder som inte hämtar sitt språk från någon 

specificerad vetenskaplig inriktning, där fokus är på själva motivet, kan sammanfatta TI. 
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I SBBA: s handbok uttrycker man målsättningen att ha ett system som gör samlingarna 

tillgängliga oavsett användarnas bakgrund, inriktning och intresse (Andersson, Flood & 

Königsson 1990, s. 13). Ett objektivt system som är brett och tilltalar många olika 

målgrupper. ”Systemet ska vara fritt från värderingar och materialet ska registreras obe-

roende av olika forskarinriktningars värderingar (Andersson, Flood & Königsson 1990, 

s. 14).” Detta är synpunkter som överensstämmer med intentionerna i TI. Däremot me-

nade man att TI inte varit tillräcklig då det gäller SBBA: s behov av att också lyfta upp-

gifter som barnets ålder, hemort osv. (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 11). Vil-

jan att skapa ett system som befinner sig utanför vilken som helst kontext, vetenskaplig 

eller annan kan te sig ouppnåelig, men det var icke desto mindre en målsättning då 

handboken utarbetades.  

 

8.1.2 Beskrivning – ”Registreringsprocessen” enligt SBBA: s handbok 

 

Det är mycket som har förändrats i hur samlingar i dag registreras, sen handboken 

skrevs. Idag sker självklart all registrering direkt i arkivets databas, medan man när 

handboken skrevs på 90-talet inte kommit så långt på det datortekniska området. Vik-

tiga förändringar har också gjorts vad gäller registrering av enskilda bilders motiv. Men 

eftersom grunden för dagens system att registrera samlingar vid SBBA har sin upprin-

nelse i de riktlinjer som finns samlade i Bevara Registrera Upplev. Handbok i hante-

ringen av barnteckningar vid Svenskt Barnbildarkiv ger vi i detta avsnitt en samman-

fattning av registreringsförfarandet, enligt den ursprungliga modellen.    

 

SBBA: s registreringssystem är uppdelat i två huvuddelar, som kan sägas innebära totalt 

tre olika steg. Huvuddelarna av registreringssystemet har fokus på den enskilda sam-

lingen, eller på den enskilda teckningen. Med ”samling” menar SBBA en, eller flera 

buntar med teckningar som på ett eller annat sätt har levererats till SBBA. Det är inte 

alltid som varje enskild bild registreras/indexeras. I stora tematiska samlingar, som till 

exempel skoltävlingar så låter man ibland det övergripande temat fungera som en intro-

duktion till de enskilda teckningarna (Andersson, Flood & Königsson 1990, s.19).  

 

När en samling levereras till SBBA så samlar de först ihop så mycket information och 

”kringmaterial” om den som möjligt. ”Kringmaterial” är de faktauppgifter som finns om 

en hel samling, eller dess teckningar. Dessa uppgifter är avgörande för registreringen, 

men även för materialets framtida användande vid eventuell forskning. Det är uppgifter 

som exempelvis upphovsmannens kön, ålder, hemort, årtal då samlingen skapades, i 

vilken situation och så vidare. Denna process benämns ”accessionsföring” och består av 

en rad punkter med faktauppgifter om alla samlingar som har registrerats. Dessa finns 

alla samlade i SBBA: s accessionsliggare (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 20-

21). De faktauppgifter som samlas i accessionsliggaren ligger till grund för den efterföl-

jande registreringen som är uppdelad i två steg, varav det första steget innebär arbete 

med två olika blanketter (2:1 och 2:2). Dessa två avser uppgifter om samlingarna och 

den sista registreringsblanketten, nummer 3, har utformats för att registrera de enskilda 

teckningarna i en samling.  

 

Efter att man beslutat att ta upp en samling och därefter fört in den i accessionsliggaren, 

så registrerar man den med registreringsblankett 2:1. Blanketten är utformad för att ge 
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en utförlig information om SBBA: s samlingar och målsättningen är att man med denna 

information skall kunna återsöka samlingarna innan varje enskild bild är registrerad. 

Först utförs denna registrering på kladdpapper för att sedan bli överförd i en datablan-

kett. Man tar även en kopia av denna blankett som sparas på obestämd framtid som sä-

kerhetskopia. Steg 2:2 fylls i samband med att samlingen registreras (steg 2:1) och syf-

tar till att överblicka antalet volymer.  

 

Det sista steget i registreringsprocessen ämnar registrera de enskilda teckningarna och 

är ur bildindexeringssynpunkt det förfarande som vanligen är av störst intresse. Men det 

går naturligtvis inte att bortse från de övriga stegen, när frågor om åtkomst, digitali-

sering och Internetpublicering diskuteras. I steg 3 så sammanförs alla faktauppgifter om 

en teckning till ett ställe, men denna registrering görs inte utan speciella skäl på sam-

lingar som överstiger 200 lösa blad/teckningar. Överlag anses det som viktigare att ”re-

gistrera” teckningar från samlingar gjorda av enskilda barn, då motiven i dessa samling-

ar oftast skiljer sig åt. Med större samlingar av tematisk natur som till exempel teck-

ningstävlingen ”Stoppa sabbet” så anses det av mindre vikt att ämnesbestämma de en-

skilda teckningarna. Mycket på grund av de stora volymerna och att ändå samlingen 

som helhet, kan beskrivas med ett tema (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 39). 

Även om enskilda bilder i stora samlingar inte alltid ämnesbestäms, så numreras de all-

tid. Detta är nödvändigt sätt för kontroll i de fall då teckningarna används i till exempel 

forskningsändamål, eller lånas ut.           

 

De flesta uppgifter som förs in i systemet om en enskild teckning är faktabundna. Det 

handlar bland annat om av vem, när, var och i vilket sammanhang en bild är skapad. Det 

rör sig helt enkelt om uppgifter som man antingen har, eller inte har. SBBA ställer, som 

vi har varit inne på höga krav på sådana bakgrundsfakta i sitt mottagande av nytt 

material. Dessa uppgifter är mycket värdefulla i kanske framförallt forskningssyfte och 

för att få en god och bred möjlighet till olika ingångar vid katalogsökningar. Ur bildin-

dexeringsperspektiv är punkterna för registrering av ”huvudmotiv” och ”delmotiv” av 

särskilt intresse. Det var också här man fick problem i förhållande till Registrera dina 

bilder. Handledning för föreningsfolk. Motiven på barnteckningar skiljer sig av natur-

liga skäl i stor utsträckning från motiven på fotografier, som handledningen främst var 

anpassad för (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 47). 

 

Huvudmotiv är kortfattat en tecknings sammanhang. Utifrån en lista med rubriker, upp-

delad i olika huvudkategorier såsom ”01 Arbetsliv”, så hämtar indexeraren mer speci-

fika, förutbestämda termer. ”01: Bilskrot”, ”01: Bygge”, eller ”02: Fantastisk upple-

velse” är exempel mer ingående huvudmotivsrubriker (Andersson, Flood & Königsson 

1990, s. 50f). 

 

Då man genom huvudmotivet som sagt ämnar beskriva en tecknings sammanhang, så 

står teckningens ”delmotiv” för ”detaljerna i bilden”. Eftersom många barnteckningar är 

väldigt detaljrika så kan ofta inte alla detaljer tas med. I dessa fall väljer man de detaljer 

som är viktiga för förståelsen av teckningens huvudmotiv (Andersson, Flood & Königs-

son 1990, s. 53). Ett viktigt stöd i ämnesbestämmandet är en begreppshandbok som är 

tänkt att fungera som stöd och referens vid ämnesbestämning utförd av olika personer. 

Man hade med utvecklandet av registreringssystemet just som mål att olika personer på 

ett objektivt sätt ska klara att registrera teckningarna på samma sätt (Andersson, Flood 

& Königsson 1990, s. 56). Avsnittet med koderna för registrering av bilder, men även 

avsnittet innehållandes ”definitioner av begrepp” utgör kanske därför en betydande del 
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av SBBA: s handbok. Allt som allt sträcker sig detta avsnitt mellan sidorna 47 och 89, 

det vill säga nästan halva SBBA: s handbok.  

 

Under kapitel 9 Analys och diskussion kommer vi att återvända till indexe-

ringspraktiken. Följande två exempel är tagna från handboken för att förtydliga begrep-

pen (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 59):  

 
Ex 1 

 

BARNS LIV 

 

Huvudmotiv: 07 Barns liv 

 

Barns liv är en rubrik för huvudmotiven. Här registrerar vi bilder som visar barns liv, arbete och 

intresse. Bilden måste spegla barnens värld, familjeliv, lek och skola och får inte vara arbetslivs-

bild inriktad på lärarens situation. 

 

Ex. 2 

 

BIL  

 

Huvudmotiv: 14: Teknik 

Delmotiv: 07: Fordon, bil 

 
Så här registreras bilder gjorda av barn som koncentrerat sig på att rita en bil, mc o s v med alla 

dess finesser och som inriktar sig på bilen som ett tekniskt underverk    

 

Det sista kapitlet i SBBA: s handbok har karaktären av en mer personlig, analyserande, 

betraktelse av att arbeta med att arkivera barns bilder. Flickors respektive pojkars mo-

tivval kommenteras utan att närmare analyseras, pojkar tecknar mer slagsmål än flickor, 

som på sin sida tecknar mer gulliga djur. Barn är vidare starkt påverkade av den tid de 

lever i vilket visar sig i vad de väljer att teckna men barn är samtidigt alltid barn och 

deras motivval detsamma, de tecknar vad de vill bli när de blir stora och motiv som 

prinsar och prinsessor (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 99). Barn använder sig 

omedvetet av värdeperspektivet menar man och tecknar det som är viktigast störst. 

Barns känslor styr och det kommer omedvetet fram i teckningarna, men man ska vara 

försiktig med att dra tolkningarna för långt, menar samtidigt författaren (Andersson, 

Flood & Königsson 1990, s. 101). 

 

8.2 Besök SBBA 

 

8.2.1 Inledning 

 

Vi besökte SBBA under två dagar. Med till besöket hade vi en guide över olika teman 

med tillhörande frågor som vi ville ta upp under vårt besök (se bilaga 1). Vi blev väl 

mottagna av arkivarie Ulla Martola och arkivassistent Ann-Maj Kostamo som generöst 

delade med sig av sina kunskaper och synpunkter på sitt arbete. Ulla Martola berättade 

under besökets första dag för oss om arkivet och gav oss värdefull information om hur 

man arbetar med olika frågor, det var också till Ulla Martola (UM) vi ställde våra kom-

pletterande frågor i form av en intervju. Under vår andra dag visade Ann-Maj Kostamo 

(AMK) oss sitt arbete med att registrera bilderna, främst med avseende på registrering 
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av motiv. Vi fick också möjlighet att söka i arkivets digitaliserade katalog. Under bägge 

dagarna blev vi visade bilder ur arkivets samlingar.  

 

I nuläget är arkivet besatt med 1,5 tjänst. UM har sammanlagt arbetat på SBBA i cirka 

tio år. Hon kom först i kontakt med arkivet när hon i egenskap som lärare besökte det 

med sina elever. Då tillhörde arkivet Barnkulturcentrum, en numera utlokaliserad verk-

samhet och var därmed inte som nu, en del av Eskilstuna konstmuseum. UM gillade 

arkivet så pass mycket att hon bestämde för sig själv att hon någon dag ville jobba där. 

När chansen kom i form av en ledig arkivarietjänst så hade UM redan förberett sig ge-

nom att läsa en distansutbildning till arkivarie, hon sökte och fick tjänsten. Nu är UM 

tillbaka tillfälligt, efter en kortare pensionsledighet. Hon vikarierar därmed för en nyan-

ställd arkivarie. UM uttrycker hur roligt hennes arbete på SBBA är. 

 

Apropå omorganisationen som innebär att SBBA nu organisatoriskt är en del av 

Eskilstuna konstmuseum, så tror hon att detta kan ha bidragit till att ge barnbilden, eller 

i alla fall SBBA en något högre status. Detta inte minst då SBBA huserar i samma loka-

ler som konstmuseet, delar budget och ingår i samma personalstyrka, bland andra ingår 

två konstpedagoger i museets personalstab. Årligen återkommande är en utställning på 

Konstmuseet med arkivets material. En av utställningarna startade den 9/12-2010 och 

heter ”Hej Prinsessa jag heter Tommi”. Tanken med denna utställning är att visa hur 

barn historiskt sett har skildrat kungligheter i form av prinsar och prinsessor. Vernissa-

gen uppmärksammades i media.   

 

Arkivet har ett nationellt uppdrag och får pengar från Kulturrådet, men de har också ett 

kommunalt uppdrag och 50 % av kostnaderna står Eskilstuna kommun för.  

 

8.2.2 Beståndet 

 

Arkivet innehåller och tar emot bilder skapade av ”barn” i åldern 0-20 år. Även små-

barnsklotter är intressant för forskning. Beståndet består främst av pappersbilder, men 

även foto, film och textilier finns. Verk i 3D, det vill säga skulpturer finns endast avfo-

tograferade. Arkivet tar emot alla bilder. Alla är lika värdefulla och ingen bedömning 

görs om bilden är ”bra” eller ”dålig”. 

 

SBBA: s samlingar växer något ojämnt. Som minst har de årligen de senaste tio åren 

fått in 2000 bilder och som mest cirka 40 000. Det finns bilder från 1790-tal fram till 

idag. Samlingarna är av olika kategorier. Skol-/pedagogsamlingarna kan bestå av bilder 

från en klass eller en skola. Det kan vara bilder som pedagoger lämnar in. Samlingarna 

sträcker sig i en del fall över årtionden. Ibland är det överenskommet i förväg att bilder-

na ska lämnas till SBBA. Det händer att pedagoger väljer ut vilka bilder som ska lämnas 

i utifrån värdering om vad som är bra/dåligt. Från SBBA: s sida försöker man övertyga 

om värdet i att alla bilder lämnas in, utan att något urval görs från pedagogens sida. 

Tävlingsbilder en annan stor kategori, består av bilder från tävlingar som utlysts av tid-

ningar, organisationer och olika kampanjer. Televerkets tidigare återkommande kam-

panjer på olika teman utgör en betydande del av samlingarna, till exempel ”Stoppa sab-

bet”. 

 

Totalt är 120 olika länder representerade i samlingarna. Hur stor andel av bilderna som 

kommer från andra länder än Sverige är svårt att uppge då en del samlingar består av 
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både svenskt och utländskt material. Utländskt material kommer till arkivet främst via 

Rädda Barnen och vänorter till Eskilstuna kommun. Värt att nämnas är samlingen ”Li-

vets träd” som kommit till arkivet via Rädda Barnens arbete, ett urval ur denna samling 

finns på arkivets hemsida. 

 

Samlingar som kommer hemifrån är inte sällan bilder som hittas då föräldrar dör och 

hem ska tömmas. Det finns samlingar som består av bilder från fyra generationer. 

 

Det är vanligt att SBBA blir kontaktat och tillfrågas om att ta emot bilder men det före-

kommer också att arkivet initierar kontakt, vilket de nästan alltid får en positiv respons 

på. Arkivet har omfattande samlingar från Eskilstuna kommun som ju också står för en 

stor del av arkivets kostnader.  

 

Förutom beståndet av barnteckningar har också arkivet i sin ägo arbetsböcker och stille-

benmaterial som använts i skolundervisning i ämnet bild/teckning. Det går att se i en del 

teckningar vilka förlagor barnen använt sig av. 

 

SBBA har 748 olika samlingar (varav 113 är registrerade enligt det gamla systemet och 

635 enligt det nya registreringssystemet, se 8.2.4). Av dessa är 71 samlingar registre-

rade bild för bild, i steg 3. Av arkivets 650 000 bilder är 15 666 stycken registrerade 

bild för bild (SBBA, 2010-12-31). Samlingarna är av mycket varierande storlek och 

består av 1 - 20 000 bilder. Bland de största är tävlingssamlingar såsom den nämnda 

Televerkets 80-talskampanj, ”Stoppa sabbet”.  

 

Mikrofilmat material finns inte kvar idag. Numera skannas alla bilder in vid registre-

ring, 227 samlingar finns inskannade, totalt 119 101 bilder (SBBA, 2010-12-31). Dock 

görs det i det initiala skedet ett urval utifrån bildernas ”unikhet”, vilket innebär att man 

ibland sorterar bort väldigt frekvent förekommande motiv. Bilderna digitaliseras för att 

underlätta sökning av bilderna i databasen och ur bevarande aspekt. De digitala bilderna 

används främst i forskningssyfte och de upplevs av Ulla Martola vara till stor hjälp i 

detta arbete. Arbetet är dock kostsamt och mycket resurskrävande. Ett exempel är den 

tidigare nämnda samlingen ”Livets träd” från Rädda barnen, som kostade cirka 200 000 

kronor att digitalisera. Upphovsrätten kan också vara en problematiserande faktor, vilket 

vi återkommer till under nästa avsnitt; 8.2.3 Användning. Det positiva med detta skulle 

vara att man på så vis måste fokusera på de äldre samlingarna, som är i varierande 

skick. 

 

I databasen sparas bilderna i JPG-format. Tidigare gjordes detta i formatet FIFF, men 

det var ett format som sällan efterfrågades, varför man ändrade på detta. De digitali-

serade bilderna sparas också i TIFF-format på DVD. I princip skannar man in för 

skärmvisning, men beroende på krav från beställare, till exempel från press, så kan en 

del bilder användas i tryckt form. Bilderna skannas in i 150 dpi. För att få god tryckkva-

litet måste alltså bilderna skannas om. Tidigare var datorkapacitet, möjligheten att spara 

många och stora bildfiler ett problem, men det är det i princip inte längre. Vart 10: e år 

migrerar man DVD-materialet. 

 

Arkivets samlingar befinner sig dels på själva SBBA, där man förvarar bilder av stort 

format, samlingar som man arbetar med och samlingar som är manuellt registrerade. 

Lokalmässigt är det utformat så att SBBA kan dela klimatanläggning med konstmuseet. 
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Största andelen av samlingarna förvaras i Eskilstuna ABM institutioners gemensamma 

arkivlokal, Arkivhuset som färdigställdes 2010. 

 

8.2.3 Användning 

 

Arkivet har mellan 100 och 200 fysiska besök per år. Med det avses personer som har 

ett ärende med sitt besök. Besök på hemsidan tycks variera, uppmärksammade händel-

ser och aktiviteter såsom utställningar med mera påverkar antalet besökare. UM upple-

ver det som tråkigt att det inte hemsidan utvecklas, men när allt kommer omkring så är 

det en resursfråga.  

 

Av den forskning som bedrivs i arkivet finns olika inriktningar representerade. SBBA 

tycks vara ett mycket tacksamt arkiv att forska i och lockar många olika ämnesinrikt-

ningar, allt ifrån pedagogik, konstvetenskap, etnologi, historia, musikvetenskap och så 

vidare. Det finns också ett samarbete med forskare/studenter vid Konstfack.  

 

Servicen till forskare och studenter är en viktig och tidskrävande del av arkivets arbete. 

UM verkar spela en stor roll när studenter och forskare söker tillgång till arkivets sam-

lingar. Denna del av arbetet beskriver hon som ”forskarservice” och det är tydligt att det 

ligger mycket känsla och framförallt bakgrundskunskap bakom detta arbete. Mycket 

kommunikation sker via e-post. Arkivet får en e-postförfrågan, skickar i sin tur digitala 

bildförslag och så fortsätter arkivet och forskaren att bolla olika uppslag mellan sig. 

Utifrån en förfrågan kan bilder tas fram och skickas över e-post. Arkivarien får respons 

och söker vidare efter fler liknande bilder, eller andra motiv om så önskas. Arkivet kan 

till exempel få förfrågningar om bilder där barn gestaltar ”Postkontor”. Ett tankearbete 

tar vid från arkivets sida var bilder av detta motiv kan finnas. Till exempel kan det vara 

värt att söka på ”när jag blir stor”, ”yrke”, ”arbetsliv”. Studenter kan presentera sitt äm-

nesval för arkivet och ställa frågan om arkivet har bilder. UM kollar upp tänker över och 

ger återkoppling. Arkivet verkar på den beskrivning vi får av deras arbetssätt vara en 

väldigt aktiv i både val av studenters ämnesval och forskares urval av bilder/samlingar 

att beforska. Vid något tillfälle under arbetets gång besöker forskaren oftast det fysiska 

arkivet. I stor utsträckning är forskare nöjda med den digitala versionen av bilden är 

UM: s erfarenhet. Rent lokalmässigt finns en ny gemensam forskarsal på Eskilstuna 

stadsbibliotek. Inom en snar framtid kommer en fysisk förbindelse med Arkivhuset att 

färdigställas så att man som idag slipper transportera samlingar utomhus.  

 

Under 2011 färdigställs ett antologiprojekt med texter skrivna av forskare från flera 

olika lärosäten, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Lindköpings universitet 

och Konstfack, som alla använt sig av SBBA: s samlingar. En av texterna i antologin 

kommer UM att stå för. 

 

Sökdatabasen är enkelt uttryckt indelad i två delar. Man kan söka i antingen Sök sam-

ling, eller i Sök bild. I samlingsdelen finns följande ingångar att söka via: Accessions-

nummer, Ankomstdatum, Donator, Populärnamn, Land, Bilddatum, Tillkomstsituation, 

Tillkomstår. Det går att utifrån Sök samling direkt komma in i Sök bild genom att klicka 

på ankomstdatumet för den funna samlingen. Alternativt börjar användaren i Sök bild 

för att direkt söka efter enskilda bilder utan att gå vägen via samlingarna. I Sök bild 

finns följande sökvägar till materialet: Accessionsnummer, Material, Teknik, Huvudmo-

tiv, Delmotiv, Namn, Kön, Tillkomstsituation. Genom att klicka på fältet Bild-id så kan 
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inskannade bilder visas på skärmen. Vid sökning efter material så anser UM att den 

vanligaste ingången är ”delmotiv”. Men Tidsperiod och åldersgrupp är också vanligt 

och användbart beroende på vad sökningarna åsyftar. Fritextsökning där systemet söker 

i alla fält används också internt på arkivet men är inte möjlig att göra som extern besö-

kare.  

 

Arkivet producerar två utställningar årligen, återkommande är som tidigare nämnts en 

utställning på Eskilstuna museum. Utställningsverksamheten är en väg att visa upp sig, 

man vill sprida barnkultur och också vända sig till en bredare publik.  

 

Det är endast i undantagsfall bilder lånas ut. Ett alternativ är att trycka papperskopior, 

sådana är dock om de skall vara av bättre kvalitet, förhållandevis kostsamma. När bilder 

trycks/kopieras bearbetas de inte på annat sätt än att vissa färgjusteringar görs i Photos-

hop för att de ska bli mer lika originalet. Förutom service med bilder till forskare får 

arkivet andra förfrågningar på bilder. Det kan vara läromedelsföretag som vill ha bilder 

eller pressen i olika sammanhang. Forskare/studenter betalar i princip inte för arkivets 

service men det finns en prislista för andra beställare. 

 

Upphovsrätten problematiserar arbetet när det kommer till att reproducera bilderna, ana-

logt eller digitalt. Upphovsrätten är ett stort hinder när det gäller nätpublicering, samma 

regler gäller för barns som vuxnas bilder enligt UM. Hur problematiskt det är att för-

hålla sig till upphovsrätten beror dock på hur samlingarna har mottagits. För samlingar 

som nu kommer till arkivet använder man sig av ett gåvobrev som är mer heltäckande 

och också innefattar tillåtelse för publicering över nätet. Detta finns inte för äldre sam-

lingar. I skolsammanhang är det också problematiskt att lärare ger sitt medgivande till 

publicering av elevers bilder vilket egentligen inte är juridiskt hållbart. Tävlingsbilder 

bedöms vara något klarare upphovsrättsligt, och lättare att få publicera. Ett exempel är 

bilder som kom SBBA till del via insänt material till Bolibompa (tv-program på SVT 

för barn). SBBA fick då kontakta föräldrarna för att fritt få använda materialet. De fick 

en förvånad men positiv respons på sin förfrågan om tillträde till barnens bilder. 

 

8.2.4 Registrering (motsvarar Handboken i intervjuguiden, se bilaga 1) 

 

Då bilderna kommer in rensas de från tejp och annat som inte är en del av själva bilden. 

Bilder som man förväntar sig kort hållbarhet på, till exempel bilder i olika delar som 

kan falla samman då tejp blir gammal, kopieras. Bilderna förvaras i enlighet med riks-

arkivets normer, vilket innebär att bilderna förvaras på ett det sätt som bäst gagnar deras 

livstid vad gäller omslagspapper och utformning av arkivlokaler. 

 

Tidigare hade arkivet ett manuellt system som inte var utvecklat av en arkivarie, syste-

met blev fort svårhanterbart när samlingarna växte. Systemet bestod av en kortkatalog 

med huvudkategorier, olika kringmaterial förvarades i pärmar. I nuvarande registre-

ringssystem förvaras kringmaterial i dossier. Accessionsliggaren är idag ersatt av regi-

streringsprogrammet och all nyregistrering sker digitalt. Det är dock inte allt material i 

SBBA som idag är överfört till det nya datorbaserade systemet.  

 

SBBA skiljer mellan registreringsdatabas och sökdatabas. Registreringdelen är som 

framgår den del där arkivet registrerar sina samlingar och även motivbeskriver enskilda 

bilder. Sökdatabasen är den ingång besökaren har tillgång till. 
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I ett första steg registreras bilderna som samling. Historiken runt en samling är viktig, 

information och kringmaterial registreras och arkiveras. Därefter kodas de enskilda bil-

derna och de olika volymer som samlingen består av får beteckningar. Det är viktigt för 

SBBA att det som minimum finns information med bilderna, om i vilket sammanhang 

de tillkommit i, ålder på barnet och när bilden är gjord. I många fall har man bara för-

namnet på barnet, ibland inget namn alls, ibland både för och efternamn. De uppgifter 

som finns registreras. Pedagogens namn kan vara viktigt då olika pedagogiska metoder 

att undervisa i bild påverkar hur barnen uttrycker sig i bild. Ett exempel är Zacha och 

Siri Faith-Ell: s samling med bilder från 1920-talet fram till 1950-talet. Makarna var 

banbrytande på sin tid då de ville lyfta det fria lustfyllda skapandet där barnen skulle få 

ge uttryck för egna upplevelser av sin yttre och inre omgivning, detta i motsättning till 

ett tidigare mer ängsligt avtecknande. Makarna har också gett ut en serie böcker på te-

mat färg och form. 

 

I det sista steget indexeras motivet. Detta steg är tidskrävande. Med arkivets nuvarande 

bemanning är det utopiskt att man någonsin skulle ”hinna i kapp” och indexera hela 

arkivets bestånd på enskilda bilders motiv. Ett 40-tal bilder registreras/dag. Det urval 

man gör idag är att börja bakifrån, äldsta bilderna registreras först.  

 

Enligt UM behöver arkivet ett nytt registreringssystem, eller en vidareutveckling av det 

nuvarande systemet. Detta gäller inte minst på det datortekniska området enligt UM. 

SBBA är beroende av ett datorföretag sen lång tid tillbaka vars tjänster upplevs kost-

samma. Det stora problemet är också att ingen datorteknisk utveckling per automatik 

kommer arkivet till del. All uppgradering och vidareutveckling av systemet måste initie-

ras av arkivet som ju inte främst har den rent tekniska kunskapen och dessutom begrän-

sade tidsmässiga resurser. Dessa förhållanden är en broms för arkivets utveckling menar 

UM och berättar att till exempel Stadsarkivet i Eskilstuna har tillgång till en helt annan 

service på det datortekniska området.  

 

SBBA är medlem i Eskilstuna ABM, kommunal samverkan mellan arkiv, bibliotek och 

museum. Gemensamt driver man portalen Eskilskällan som går att nå via Eskilstuna 

kommuns hemsida. Innanför detta samarbete planerar man också att driva en tidskrift. I 

framtiden vill man att det ska finnas ingång till alla de olika samlingarna via Eskilskäl-

lan. Vidare träffar man Sörmländska arkiv några gånger per år och diskuterar bland an-

nat utvecklingen av elektroniska arkiv.  

 

På planeringsstadiet är ett nordiskt nätverk för arkiv med barnbildsamlingar som SBBA 

tagit initiativ till. SBBA är unika som det enda arkiv enkom för barnbilder i Norden, 

men det finns stora samlingar med barnbilder och intresse för att skapa forskningsmöj-

ligheter. SBBA är endast delvis jämförbara med ett finskt arkiv som också har en stor 

samling barnbilder. 
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Enligt SBBA: s hemsida (2010) ska nätverket: 

 
Syftet med det planerade nordiska nätverket är 

* att sprida kunskap om barnbildsamlingar i Norden 

* att i samverkan arrangera utställningar 

* att skapa förutsättningar för forskning  

* att arrangera seminarier och konferenser 

* att byta erfarenheter och diskutera frågor kring bevarandet och registrering av barnbilder  

* att skapa en gemensam portal för nätverket mm 

 

När det gäller att utveckla standarder för själva registreringen är det främst andra arkiv i 

Norden med liknande bestånd som SBBA utbyter erfarenhet med, inte generellt andra 

institutioner inom ABM sektorn. 

 

8.2.5 Registrering/indexering av bildens motiv (motsvarar Huvudmotiv/delmotiv 

i intervjuguiden, se bilaga 1) 

 

SBBA: s handbok har med åren utvecklats. Antalet indexeringsbegrepp är ganska 

många fler. Nu arbetar man med den aktuella listan för delmotiv i arkivets datasystem. 

Utbyggnaden sker efter noga övervägande, i de fall då man känner att man är i behov av 

en ny term, så diskuterar man detta noggrant innan den nya termen läggs till i systemet. 

Termerna presenteras i alfabetisk ordning. Termer tas däremot inte bort från systemet. 

 

I det nya registreringsförfarandet så har SBBA gått ifrån konceptet att indexera bilder 

efter huvudmotiv. Detta motiverade man med att en huvudmotivsbenämning tenderade 

att bli för subjektiv. Sedan 2-3 år tillbaka registreras inte längre huvudmotiv enligt det 

förfarande som presenteras i handboken (se 8.1.2). Delmotiv ger fler ingångar och är 

mer objektivt menar UM. I delmotiv anges helt konkret vad som syns på bilden. In-

gångarna blir fler än vid användandet av huvudmotiv och registreringen blir mindre 

tolkande menar UM.  

 

En viktig aspekt av SBBA: s registreringsarbete är att aldrig gissa vad bilderna förestäl-

ler. Man strävar också bort från tolkningar och registrerar därför bara det man faktiskt 

kan se, på ett så neutralt sätt som möjligt. Finns det bakgrundsinformation i form av en 

titel formulerad av barnet själv så väger denna tyngst.  

 

Rent generellt anser man det vara svårare att registrera bilder från andra kulturer. Man 

känner helt enkelt inte alltid igen alla de koder, föremål, växter och så vidare som före-

kommer i dessa bilder.  

 

AMK visade oss det praktiska arbetet med främst steg tre av registreringen där motivet 

registreras/indexeras. AMK som tecknar och målar själv och har vana vid att betrakta 

bilder har arbetat vid arkivet i ett år. 

 

Med samlingen följer uppgifter under avsnittet Historik där olika kringuppgifter finns 

med. Med den enskilda bilden följer avsnittet Anmärkning där den titel barnet eventuellt 

har gett bilden kan föras in. 
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Rubrikerna över delmotiv som utarbetades i handboken har följt med in i det datorbase-

rade systemet. De olika rubrikerna är: 1. Djur, 2. Föda och drog, 3. Föremål, 4. Bygg-

nadsverk, 5. Människa, 6. Plats, 7. Teknisk utrustning, 8. Tid, 9. Växter, 10. Möns-

ter/ornament/form, 11. Yrke, 12. Fantasivarelse/ mytisk gestalt. Under dessa rubriker 

finns indexeringstermer ordnade efter olika beskrivningar till exempel djur, husdjur och 

i nästa nivå hund, katt osv. 

 

Vi provade att söka i arkivets databas via sökdatabasen. Denna dag var det svårt då det 

gick mycket långsamt, och systemet betedde sig vi några tillfällen svårbegripligt. UM 

berättade att servern börjar bli full vilket gör att sökningar ibland går trögt. Bildvis-

ningsfunktionen fungerade till exempel inte, vilket den dock gör på arkivets andra  

datorer.  

 

8.2.6 Tankar inför framtiden 

 

Det är en vision för SBBA att få mer av sitt material representerat på nätet. Forskare 

skulle, om arkivet var digitalt, kunna söka mer själva och vara mindre beroende av arki-

varie. Internetpublicering skulle också vara viktigt för att nå allmänheten, en bredare 

publik och därmed lyfta/sprida barnkulturen, menar UM. De allra äldsta samlingarna 

skulle kunna vara lämpligast att publicera digitalt, dels på grund av upphovsrätten, men 

också på grund av bevarandeaspekten.  
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Diskussion och slutsatser 
 

 

9. Analys och diskussion  
 

Innan vi påbörjar vår diskussion gör vi utifrån vårt tidigare behandlade material här en 

analys och en sammanfattning. Vårt arbete behandlar indexering av barnbilder. Barnbil-

der är i teorin inte annorlunda än andra konstbilder, men har generellt en lägre status. 

Det är således möjligt att stödja sig mot biblioteks- och informationsinriktad forskning 

vid indexerandet av barnbilder. En konstvetenskaplig förståelse och ett dito förhåll-

ningssätt är säkerligen utvecklande i denna process, inte minst då arkivets samlingar 

som sagt forskas på av personer med en sådan inriktning. 

 

Vi har i denna uppsats ställt oss följande frågor: Hur kan SBBA indexera sina bilder för 

en Internetpublicering? För att svara på denna övergripande frågeställning ämnar vi 

också att besvara frågorna: Finns det för- och nackdelar med att ämnesbestämma barns 

bilder, i sådana fall vilka? Vilka sökvägar är viktiga när barna bilder indexeras och var-

för är de det? 

 

För att besvara våra frågor har vi studerat litteratur som behandlar indexering av bild. Vi 

har sett att det inom forskningen diskuteras hur bildens motiv på ett så ändamålsenligt 

sätt som möjligt kan tolkas och indexeras. Det finns här en stark tradition från Erwing 

Panofskys modell för analys av bild, en modell som inte minst bildindexeringsteor-

etikern Shatford Layne (1994; Baca red. 2002) har använt sig av och skapat en egen 

teoretisk modell utifrån. Återkommande tema gällande motivindexering av bilder i en 

ABM-kontext är frågan om objektivitet och subjektivitet kopplat till frågan om tolk-

ningen och indexeringen av bilden är/bör vara beroende av sitt sammanhang och använ-

darnas behov eller inte. Här representerar Ulrika Kjellman (2003; 2006; 2007) en håll-

ning som går ut på att bilder måste förstås och därmed indexeras med beaktande av de-

ras sammanhang.  

 

Det finns röster som ifrågasätter ABM-sektorns fokus på att undersöka hur bilder ska 

ämnesbestämmas utifrån tolkningar av motiv. Megan Winget använder sig av konstve-

taren David Summers i sin kritik av vad hon benämner som ”Panofskian meta-

language” (Winget 2009, s. 971). Det finns andra vägar att gå där aspekter som bildens 

historia, materialval och relation till andra objekt och platser lyfts. Ett möjligt komple-

ment inför framtiden är en indexering där bildinnehållet tolkas maskinellt utifrån färger, 

former, linjer, så kallad ”content-based” indexering.  

 

Vi har i vår litteraturstudie sett att synen på barnbilden förändrats genom nutidshisto-

rien. Socialpsykologen Karin Aronsson (1997) kommer fram till en modell som hon 

benämner Narrativ. Hon ser barnbilden som i en ständig dialog med dåtid och framtid. 

Den påverkas av andra bilder och riktar sig samtidigt framåt i en dialog. Vad barn väljer 

att rita och hur de gör det bestäms av den kultur barnet är en del av. Vi har bedömt 

Aronssons resonemang som ett konstruktivt förhållningssätt till barnbilden i SBBA: s 

kontext. Arkivet värnar om barns bilder inte minst för vad de har att berätta om barns liv 

och sammanhang och förutsättningar. 
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Vi har studerat SBBA: s handbok för registrering av bilder (Andersson, Flood & Kö-

nigsson 1990). Handboken kom till i och med ett behov av att skapa en mer ändamåls-

enlig och överskådlig registrering av arkivets samlingar. Den skrevs innan datorn var en 

självklar del av registreringsarbetet, men den utgör trots detta grunden till nuvarande 

system för registreringen vid arkivet och är därför av intresse för oss och vårt arbete. Vi 

har också besökt SBBA i Eskilstuna. Arkivet är knutet till Eskilstuna konstmuseum. 

Arkivet bedriver en engagerad service till forskare och studenter, inte minst när det gäl-

ler studier inom det konstvetenskapliga området. Endast en liten del av de enskilda bil-

derna i samlingarna är indexerade och det är framförallt indexeringen av bildernas mo-

tiv som är mycket tidskrävande. Med nuvarande resurser är det svårt att se hur det skulle 

vara möjligt att hinna ikapp med registreringen av enskilda bilder, nya samlingar till-

kommer varje år. Förutom att söka på bildens motiv använder SBBA flera andra sökvä-

gar både till enskilda bilder och hela samlingar. Arkivet strävar efter att registrera bil-

derna så fritt från ”tyckande” och subjektiva värderingar som möjligt. I handboken ut-

trycks också en målsättning att vara objektiv och att vara fri från olika forskarinrikt-

ningars värderingar. 

 

Vi har enkelt uttryckt valt två olika teoretiska utgångspunkter som vi förhåller oss till i 

vårt arbete och i diskussionen som följer i detta kapitel. Vi använder också de olika ut-

gångspunkterna när vi drar våra slutsatser utifrån det material vi undersökt. Den ena är 

som vi sett den som Ulrika Kjellman fått representera, utifrån vilken bilder ses som en 

del av det sammanhang och den kontext de är skapade i. Indexering av bilder bör göras 

men hänsyn till den kontext de är en del av, olika forskarinriktningar kan ha olika behov 

och fokus, vilket påverkar hur bilder mest ändamålsenligt indexeras. Att det ska vara 

möjligt att söka på en bilds motiv ses som självklart. Vi uppfattar detta som en tämligen 

tongivande riktning inom svensk ABM-sfär. Den känns därför viktigt för oss att förhålla 

vår undersökning till denna hållning.  

 

Ämnesbestämning och tolkning av bilders motiv är samtidigt den del av bildindexe-

ringsarbetet som uppfattas som problematisk och resurskrävande. Vi uppfattade därför 

Megan Wingets artikel (2009) där hon med stöd av konstvetaren Summers rör om or-

dentligt i våra tankegångar, då hon ifrågasätter om det överhuvudtaget är önskvärt att 

lägga resurser på just denna del av bildindexeringen, som givande. Detta ifrågasättande 

representerar vår andra teoretiska utgångspunkt. Den kritik vi kan rikta mot vårt val av 

denna utgångspunkt är att vi känner att vi skulle ha velat tränga betydligt djupare in i de 

alternativa vägarna att tolka bilder på och i grunden den konstvetenskapliga utgångs-

punkt som Summers undersöker i sina texter. Arbetets storlek och kanske också vår 

ringa konstvetenskapliga skolning sätter dock gränser. Men vi anser ändock att det har 

varit en mycket viktig ingång att ha med sig. Det är kanske inte självklart att bildens 

motiv, att alla de resurser som läggs på att försöka tolka och sätta ord på bildkonstens 

förmodade inneboende mening, är den mest ändamålsenliga vägen att gå. 

 

SBBA har som arkiv utöver inspirationen av till exempel TI inte någon tydlig teoretisk 

utgångspunkt i sitt arbete med att registrera sina bilder, vilket förmodligen inte heller är 

vanligt i den praktiska ABM-verkligheten. Men som vi ser det skulle man kunna argu-

mentera för att SBBA, åtminstone då de utvecklade sitt system och deras handbok togs i 

bruk, hade ambitionen att stå fria från olika sammanhang och användarbehov vilket 

uttrycks med en vilja att vara objektiva. De har då inte en utgångspunkt som varken 

passar in i Winget/Summers eller Kjellmans hållning till bildtolkning och indexering 

utan skulle kunna sägas representerar en som Kjellman uttrycker det ”traditionell syn på 
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bildtolkning” där man strävar efter och tror att det är möjligt att komma nära bildens 

sanna budskap (2006, s. 71). Detta skulle kunna liknas vid en tredje, praktiskt orienterad 

hållning. 

 

Nu ska vi gå vidare och diskutera SBBA: s situation. Vi kommer att ta upp olika 

aspekter av en mer omfattande digitalisering och nätpublicering av SBBA: s samlingar. 

Vårt fokus är olika sökvägar och frågan om att ämnesbestämma barns bilder eller ej. 

 

9.1 SBBA - indexering för digitalisering/Internetpublicering 
 

9.1.1 Digitalisering och Internetpublicering - inte samma sak. 

 

Det finns en uppenbar skillnad mellan digitalisering och Internetpublicering. Att digita-

lisera samlingar innebär inte med nödvändighet att institutionen i fråga väljer att publi-

cera materialet på Internet. Det är helt enkelt upp till den enskilda organisationen att 

avgöra hur man vill presentera sitt material. Det ligger onekligen dock i tiden att digita-

lisera och även göra sitt material tillgängligt på Internet och motiven till detta verkar 

vara av varierande slag.  

 

SBBA har i dagsläget cirka 119 101 bilder digitaliserade. Dessa används främst i forsk-

ningssyfte, på plats i Eskilstuna, men det finns också en bevarandeaspekt med digitali-

seringen. En fråga som kan vara angelägen när det handlar om 150 år gamla barnbilder. 

Att göra digitala kopior tillgängliga över nätet är att gå ett steg längre och ett sådant 

förfarande kräver också eftertanke och planering. Genom en Internetpublicering flyttar 

man ramarna som dikterar och bestämmer tillgången till arkivet. På nätet kan vem som 

helst ta del av materialet, om än inte i originalform. Sen är naturligtvis faktorer som 

bildupplösning och filstorlek avgörande för vad man kan använda materialet till.  

 

Indexering är tidskrävande och därmed också ett resurskrävande arbete. Ska man göra 

detta bör man som institution bortsett från frågor om urval, tekniska aspekter och så 

vidare också ta ställning till frågor rörande registrering/indexering. Om detta skriver 

bland annat Sarah Shatford Layne i Introduction to Art Image Access: Issues, Tools, 

Standards, and Strategies (Baca red. 2002) Med utgångspunkt i det egna materialet och 

tidigare indexeringsarbete med det samma, så gäller det att hitta ett indexeringsförfa-

rande som fungerar väl och i bästa fall kan leda till en utveckling av det tidigare arbetet. 

 

9.1.2 Resurser och prioriteringar 

 

Vi uppfattar det som att SBBA idag lägger resurser på att digitalisera och indexera de 

enskilda bilderna, men också mycket resurser på service till forskare och studenter. Man 

letar konkret fram material till forskare och studenter. Arkivet fungerar dessutom som 

en initierad diskussionspartner då det gäller bildmaterialet och åtminstone för studenter, 

även beträffande ämnesval för studier. En fråga som dyker upp är i vad mån en satsning 

på indexering och publicering av ett digitalt arkiv skulle kunna frigöra resurser så att 

arkivet fick möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor på området digitalisering och 

indexering. Detta genom att studenter och forskare skulle kunna bli mer självgående 

beträffande tillgången till arkivets material vid en nätpublicering. Vägen för fors-
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kare/studenter att nå det material man söker kan kortas vid en digitalisering. I dagsläget 

görs ett urval i vad som hinns med att digitaliseras/indexeras och sen ett urval via de råd 

och förslag arkivet ger till forskare/studenter. Arkivets kunskaper är naturligtvis ovär-

derliga, men det finns också ett värde i att forskaren har mer av en direkt tillgång till 

materialet. Arkivet har redan nu en öppen inställning till besökare, såväl forskare som 

studenter och vill helt tydligt att deras material ska komma både forskning och allmän-

het till del. En inställning som självklart är viktig om arkivet i framtiden skulle få resur-

ser och möjligheter att även finnas i form av ett digitalt arkiv över nätet. Detta var en 

öppenhet som vi i arbetet med denna uppsats också fick ta del av. 

 

SBBA: s samlingar kan inte sägas tillhöra finkulturen i bemärkelsen verk skapade av 

etablerade konstnärer. En aspekt av det, förutom de värderingar som kan läggas i olika 

typer av i detta fall bilder, är verkets hållbarhet. Etablerade konstnärer vet vilken typ av 

material som ska användas för att beständigheten av deras arbete ska bli som bäst. Barn-

teckningar är inte sällan utförda på papper av sämre kvalité och med färger av varie-

rande beständighet och kvalité. I SBBA: s handbok skriver man att även om det inte blir 

samma upplevelse av bilden, så kommer det att bli nödvändigt att mikrofilma samling-

arna för att minska förslitningar, ett förfarande som inte längre är aktuellt, nu är det di-

gitalisering som även kan ha en bevarandeaspekt. Teckningarna förvaras dessutom 

mörkt, i syrafria omslag för att skydda dem på bästa möjliga vis (Andersson, Flood & 

Königsson 1990, s. 16). Bevarandeaspekten ligger även den utanför denna uppsats frå-

geställningar, men det är självklart en aspekt av att digitalisera samlingarna som är spe-

ciellt värd att kommentera med tanke på det känsliga materialet.  

 

9.1.3 Offentlighetsprincip och upphovsrätt 

 

En huvudregel enligt handboken är att samlingarna ska vara tillgängliga för alla som vill 

forska i arkivet oavsett om det handlar om professionella forskare, eller inte. Det är un-

dantagsvis man tar emot bilder där det ställs krav på begränsad tillgänglighet. Offentlig-

hetsprincipen gäller och samlingarna ska vara tillgängliga för allmänheten (Andersson, 

Flood & Königsson 1990, s. 17). En nätpublicering av materialet skulle givetvis än mer 

kunna fylla denna ambition om öppenhet. 

 

Upphovsrättsliga övervägande står inte i fokus för denna uppsats men då det självklart 

är en del av nätpublicering så väljer vi att kort även beröra denna aspekt av att publicera 

samlingarna på Internet. Liknande ställningstagande måste också göras för bilderna i sin 

analoga form, inför till exempel utställningar. Upphovsrätt är uppenbart en fråga som 

påverkar arkivets arbete. Det är dessutom tydligt att upphovsrättsfrågan snarast blir mer 

komplicerad av att upphovsrättsinnehavarna är barn. För samlingar som kommer till 

arkivet i nuläget finns ett mer heltäckande gåvobrev än tidigare, som också innefattar 

tillåtelse att publicera bilderna över nätet. Samma lagar gäller för barns bilder som verk 

skapade av vuxna, enligt SBBA, med tillägget att vårdnadshavare så att säga kan få re-

presentera barnet och ge tillåtelse till publicering. I skolsammanhang kan pedagogen ge 

tillåtelse till att samlingar får publiceras men detta är inte rättsligt korrekt. Det händer 

att föräldrar kontaktas för att ge sin tillåtelse till att barnens bilder används, vilket natur-

ligtvis är ett omständligt arbete. Lättare är det i allmänhet med tävlingsbilder då de be-

döms stå utanför upphovsrättslig hänsyn (se 8.2.3).  
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Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrättslagen. Upphovsrätten omfattar både eko-

nomiska och ideella rättigheter, det sistnämnda innefattar rätten att bli namngiven i 

samband med att ens verk visas och även att verket behandlas med respekt på så sätt att 

verket inte får visas i sammanhang eller ändras i på ett sätt som kan strida mot upphovs-

rättsinnehavarens intentioner. Det som kan vara komplicerat är att bestämma vad som 

kan definieras som verk. På Regeringskansliets hemsida finns att läsa: ”För att ett alster 

ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa 

upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens person-

liga skapande (Regeringskansliet 2011).” Det är säkert möjligt att ifrågasätta om alla 

barnbilder uppnår verkshöjd. Gör till exempel övningsbilder från en undervisnings-

situation i perspektivtecknande det? Vi uppfattar det som så att SBBA bedömer att alla 

bilder innefattas av upphovsrätten. Kanske är det trots allt det enklaste förhållnings-

sättet. Äldre samlingar är som SBBA uppger, de som är lättast att publicera, med tanke 

på upphovsrätten. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och 70 år efter 

dennes död. När det gäller barnbilder finns i många fall endast uppgifter om förnamn på 

barnen, det behövs därför en del efterforskningar för att få fram fullständiga person-

uppgifter.  

 

9.2 Indexering barnbilder för- och nackdelar med att ämnes-

bestämma  
 

9.2.1 Objektivitet och subjektivitet  

 

Vi har redan många gånger i denna uppsats använt oss av begreppen subjektivt och ob-

jektivt. Innan vi går vidare och diskuterar för- och nackdelar med att ämnesbestämma 

bilder är det angeläget att i någon mån utreda vilken innebörd begreppen kan ha. Be-

greppen kan vid en först anblick te sig som självklara. Men i praktiken kan det som är 

fakta för den ena vara trosfråga för någon annan. Är till exempel uppfattningar om vad 

som händer eller inte händer efter döden subjektiva eller objektiva? De är åtminstone 

svåra att bevisa. 

 

I Nationalencyklopedin (2011) står det: ”... Med objektivitet som ett mål eller värde 

menar man vanligen att man bör undvika att utifrån personliga eller gruppintressen ge 

en framställning som baseras på sakfel, ensidigt urval av fakta, fel i tillämpningen av 

använda metoder eller logiska inkonsekvenser...” Utifrån detta kan så som vi förstår det 

en kontextberoende tolkning av en bilds motiv vara objektiv då den inte behöver ”base-

ras på sakfel” eller vara ”fel i tillämpning av använda metoder” eller innehålla ”logiska 

inkonsekvenser”. Möjligen kan man diskutera om en kontextberoende indexering inne-

håller ”ensidigt urval av fakta”, då man i en kontextberoende indexering kan välja att 

lyfta vissa aspekter av bilden framför andra. Vidare kan vi läsa i samma källa att objek-

tiv är: ”... som tar hänsyn till enbart fakta...” De argument som framförs mot att index-

era bilders innehåll och mening går bland annat ut på att andra sökvägar innehåller mer 

av fakta uppgifter än den mer subjektivt tolkande motivindexeringen. Subjektiv är enligt 

NE den som: ”... mest tar hänsyn till egna värderingar (och förutfattade meningar) (vid 

bedömningar e.d.)...” Subjektivism är enligt samma uppslagsverk: ”... filosofiska stånd-

punkter som antar att tingens existens, kunskapens sanning eller normernas giltighet är 

beroende av ett förnimmande, tänkande respektive värderande subjekt.” Att indexera 

bildmotiv behöver självklart inte vara en praktik som ”... mest tar hänsyn till egna vär-
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deringar...”, men lika självklart måste det vara svårare att hålla egna värderingar och 

förutfattade meningar utanför bedömningar som ska göras ju mer tolkande arbete index-

eringen innebär. Slutligen kan man säga att utifrån subjektivismen så finns det inget 

som är objektivt då ”kunskapens sanning” och ”tingens existens” är beroende av ett 

”tänkande respektive värderande subjekt”. 

 

Begreppen är som vi kan se redan vid en ytlig betraktelse inte lätta eller entydiga att 

använda sig av. Vi menar att objektivitet och subjektivitet i praktiken självklart befinner 

sig på en glidande skala och inte kan ses som absoluta begrepp. Vi kommer även i den 

fortsatta diskussionen att använda oss av subjektivt och objektivt då det är två motpoler 

som används ofta i diskussioner om indexering. Objektivitet värderas i regel högre än 

subjektivitet. Uppfattningen att ”vi vill utveckla en så subjektiv bildindexering som 

möjligt” har vi hitintills inte stött på, men väl det motsatta. Enkelt uttryckt råder enighet 

om att objektivitet i betydelsen av riktlinjer och genomtänkta motiv för hur indexering 

ska utföras råder det samstämmighet runt. Om det går att komma fram till den enda rätta 

tolkningen av ett bildinnehåll råder det dock olika uppfattningar om. Utgångspunkten 

att sträva mot den enda rätta tolkningen av en bild är det indexeringen bör sikta mot, är 

inte en teoretisk ansats som vi omfattar i denna uppsats.  

 

Vi hamnar i våra diskussioner snarare kring om det är möjligt att indexera på ett sätt 

som går att ”genomskåda” att förhålla som till som användare. Om en tolkning av ett 

motiv är så svår att göra att den varierar stort mellan olika indexerar, blir av för mycket 

”tyckande” för att låna ett uttryck från SBBA: s handbok, då förlorar indexeringen en 

hel del av sitt värde. Hur brett kan ett system vända sig för att inte bli urvattnat är en 

sida som tangerar diskussionen om subjektivt och objektivt. Om ett system på andra 

sidan blir allt för smalt, vänder sig till en allt för liten användargrupp så är frågan om 

det inte är att betrakta som mer subjektivt än kontextberoende men objektivt. 

 

I denna uppsats har även vi den utgångspunkten att objektiv är att föredra framför sub-

jektiv, men inte i betydelsen av att det finns ett riktigt sätt att tolka/indexera bilder på, 

utan i betydelsen av att det är möjligt att begripa och motivera hur bildindexeringen 

utförs utifrån olika riktlinjer oavsett om de är lokala eller mer generella och över-

gripande.   

 

9.2.2 Ämnesbestämma 

 

Om en konstnär berättar vad hans verk föreställer eller handlar om, är det då den objek-

tiva sanningen om det aktuella konstverkets motiv, dess ämne och mening? Det är möj-

ligt att argumentera för det. Detta är vad verket föreställer och en bra bildtolkning lyck-

as läsa bilden så nära den rätta tolkningen som det bara går. Alltså i enlighet med den 

traditionella synen på bildtolkning som Kjellman (2006, s. 71) presenterade, men inte 

står bakom, som vi tog upp under kapitel 7 Teori. Men vet vi människor alltid vad och 

varför vi gör på ett visst sätt? Det enkla självklara svaret på det är att vi inte alltid gör 

det. Många konstutövare kan vittna om att deras skapande ibland sker i ett slags ”flöde” 

där det mer är känslan och intuitionen, än intellektet och medvetna val som styr. Kanske 

måste konstutövaren själv många gånger tolka sitt verk för att kunna säga något om det. 

Kanske har konstutövaren inte något intresse av att göra så!? Aronsson (1997) kommer 

som vi har sett fram till en modell som hon kallar Narrativ. I den modellen ligger att 

barnbilden är en berättelse, den berättar något om andra bilder som inspirerat och satt 
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gränser, den berättar också något om barnets hela sammanhang. Det behöver i sig inte 

innebära som vi förstår det att barnet med nödvändighet har en verbaliserad, eller med-

veten berättelse som hon gestaltar i sina bilder. Men likväl så är bilden/verket skapad i 

ett sammanhang, en kontext och i SBBA: s fall inte sällan i en skolmiljö, eller liknande.  

 

Vad som är en ämnesingång till en bild eller ett dokument är inte en självklarhet, då en 

bild kan ha många bottnar och därmed behandla många olika ämnen. Med begreppet 

ämnesingång avser vi en tolkning av en bilds övergripande mening. SBBA indexerar 

idag sina bilder på en ämnesnivå, även om de numera inte indexerar och registrerar hu-

vudmotiv, utan enkom delmotiv. Motiveringen till denna förändring i arkivets arbetssätt 

var att det riskerade att bli subjektiva bedömningar i indexeringen av huvudmotiv. Hu-

vudmotiv byggde på ett tematiskt ämnesbestämmande, ”about-ness”. Frågan är om valet 

att frångå registrering av huvudmotiv egentligen skulle kunna översättas med att man 

lämnat ambitionen att ämnesbestämma bilderna? Det är möjligt att till exempel via del-

motiv ange att det i bilden finns barn, vuxna och så vidare, men en tolkning som går ett 

steg längre och bestämmer att bildens innehåll är till exempel ”familjeliv”, görs inte 

längre. Frågan är vad som finns att vinna och förlora, att på detta sätt överge att index-

era på en mer övergripande nivå. Sökvägar som ”gemenskap” och ”konflikter” används 

inte längre och det kan vara så att många vägar in i materialet fallit bort då huvudmoti-

ven togs bort. Samtidigt är det inte svårt att förstå SBBA: s motiv för detta. Det framgår 

att man redan då handboken skrevs ställde höga krav på objektivitet: ”Systemet ska vara 

fritt från värderingar och materialet ska registreras oberoende av olika forskarinrikt-

ningars värderingar (Andersson, Flood & Königsson 1990 s.14).” Objektivitet är också 

en term som används då ambitionerna för TI beskrivs (Jörgensen 1999). Ambitionen att 

vara så objektiva som möjligt är också det skäl som anges till att sen några år tillbaka ha 

tagit bort huvudmotiv. 

 

Att ämnesbestämma efter huvudmotiv, det vill säga en bilds övergripande tema, eller 

sammanhang, kan i vissa fall vara vanskligt, rent av subjektivt. Men frågan är om denna 

subjektivitet i alla fall inte delvis kan tänkas bottna i subjektiva och alltför värderande 

ämnesord eller riktlinjer för hur ämnesorden ska användas?  

 

För att återknyta till ett tidigare exempel från handboken, ter det sig svårt att bestämma 

huruvida en bil tecknad av till exempel en fyraåring är inriktad på bilen som ett ”tek-

niskt underverk” (Andersson, Flood & Königsson 1990, s. 59): 

 
BIL  

 

Huvudmotiv: 14: Teknik 

Delmotiv: 07: Fordon, bil 

 

Så här registreras bilder gjorda av barn som koncentrerat sig på att rita en bil, mc o s v med alla 

dess finesser och som inriktar sig på bilen som ett tekniskt underverk.  

 

Alla system för indexering och klassificering måste uppdateras för att inte bli otidsen-

liga. Språkbruk och andra förändringar i omvärlden gör att de annars inte fungerar 

ändamålsenligt och kan möta användarnas behov. Frågan är om SBBA har tid och re-

surser att på detta sätt vårda sitt system? Arkivet vittnar om datortekniska problem, vil-

ket är en sida av saken den andra är att vårda och utveckla systemet kontinuerligt och 

inte, som vi uppfattar det i nuläget, endast då man i den praktiska indexeringssituationen 
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upplever att systemet inte räcker till och kan erbjuda ändamålsenliga indexeringstermer. 

Vid dessa tillfällen kan efter en intern diskussion nya termer läggas till (se 8.2.5). 

 

Kjellman diskuterar i sin avhandling (2006) problematiken runt att indexera bildens 

innehåll och att detta arbete är kopplat till bildens sammanhang. Men hon ifrågasätter 

inte det konstruktiva med att överhuvudtaget försöka göra detta arbete på ett ändamåls-

enligt sätt. Vilket vi har sett att Winget (2009) gör med stöd av Summers texter. För 

Summers sker förståelsen av en bild genom en historisk och kontextuell analys, inte 

genom tolkandet av en bilds mening (Winget 2009, s. 970). 

 

9.2.3 Delmotiv, vad kan det ge? 

 

Frågan är vad det egentligen ger att indexera delmotiv, utan hänsyn till deras inbördes 

relation, eller roll i bilden, oavsett om de har en framträdande plats eller inte? Ett exem-

pel: En bild med stolar människor/huvuden, sitter trångt i rader med små fönster vid 

sidorna och moln och utanför. Med huvudmotivsbestämmelse så skulle temat/  

sammanhanget kunna vara en flygplansinteriör eller liknande ämnesord. Men det skulle 

också beroende på små detaljer kunna vara en båtinteriör... Någon hundraprocentig 

tolkning är förmodligen inte möjlig. Men utan ett övergripande tema så riskerar bilden 

som helhet att förlora mycket av sin mening. Dessutom försvinner därmed en för vissa 

sammanhang mycket passande ämnesingång och sökväg till material. Men samtidigt är 

det lätt att se att en ämnesbestämning av huvudmotiv inte är helt lätt att genomföra. Om 

bilden enbart indexeras på delmotiv kommer resultatet att vara en räcke termer, utan 

inbördes förhållande: Fönster, människor, moln, stolar... Frågan är hur mycket det ger 

som sökvägar betraktat? Vid indexering på endast delmotiv får också bildens alla delar 

samma värde. Ingen skillnad görs till exempel på ett cyklande barn som täcker större 

delen av bildytan och en liten sol i ena bildhörnan. Frågan är om detta som kan te sig 

som ett mer objektivt sätt att indexera, ändå ger en sämre åtkomst?  

 

Samtidigt bör noteras att SBBA anger att delmotiv är en vanlig väg in i materialet! 

Kombinationen av olika delmotiv kan vara intressant för forskningen. För att ta några 

exempel: Det skulle kunna vara intressant att undersöka tillsammans med vilka olika 

delmotiv som den svenska flaggan avbildas? Är det i samband med midsommarstången, 

eller kanske tillsammans med vapen? I relation till vilka motiv ser vi poliser? Fångar de 

bovar, eller fikar de? Det skulle kunna vara intressant att veta hur och om barn i olika 

åldrar eller med olika bostadsort väljer att gestalta ett visst delmotiv, eller inte använder 

sig av ett visst delmotiv. Vi var först mer kritiska då vi diskuterade det faktum att SBBA 

nu inte längre använder sig av huvudmotiv. Men det är helt klart så att mycket finns att 

hämta ur det enskilda motivet, även om bildens övergripande tema eller mening inte 

tolkas och ämnesbestäms. Om det nu överhuvudtaget många gånger är önskvärt, eller 

ens möjligt att läsa och indexera ett bildmotiv?! Winget ifrågasätter som vi sett denna 

gängse utgångspunkt för bildindexering. 

 

Det är möjligt att argumentera för att det är en väg mot en mer objektiv bildindexering 

att inte tolka bildens motiv och försöka översätta det till olika indexeringstermer. Samti-

digt är frågan om inte en viktig ingång till bilderna går förlorad? I Plattform för bildda-

tabaser, en rapport från Kungliga biblioteket sammanställd av Magdalena Gram och 

Ulrika Kjellman (2000), hävdas att just ingången via bildens motiv är viktig för inte 

minst mediebranschen och SBBA menar själva att ingången via delmotiv är viktig. Ett 
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av de argument som Summers framför mot tolkningar av bilders mening är att genom 

framhävandet av andra egenskaper än bildens motiv, så kan all konst värderas på samma 

premisser. En västerländsk kultursfärs mer textliknande verk får inget företräde framför 

andra konsttraditioner (Winget 2009). Barns bilder kan då också behandlas på lik linje 

med andra konstverk, när kravet att hitta en bilds mening inte är det centrala. Om inte 

sökvägen via bildens motiv är viktig så är det andra sökvägar som måste lyftas och bli 

tilldelade resurser och utvecklingsmöjligheter. 

 

9.3 Bildindexering sökvägar till barnbilder 
 

9.3.1 Sökvägar 

 

Att söka via bildens motiv är som vi sett bara en av de sökvägar som SBBA har att 

tillgå, det finns en rad andra sökvägar att använda sig av. Som vi tagit upp under avsnitt 

8.2.3 Användning, så är sökdatabasen indelad i två delar. Det går att söka i antingen Sök 

samling, eller i Sök bild. I samlingsdelen finns sökvägarna: Accessionsnummer, An-

komstdatum, Donator, Populärnamn, Land, Bilddatum, Tillkomstsituation, Tillkomstår. 

I Sök bild finns sökvägarna: Accessionsnummer, Material, Teknik, Huvudmotiv, Delmo-

tiv, Namn, Kön, Tillkomstsituation. Fritextsökning är inte möjlig att göra som extern 

besökare, men för internt bruk används även möjligheten att söka i alla fält. Det är svårt 

att förstå varför inte även externa besökare har tillgång till denna möjlighet. 

 

Sökvägar som Material, Teknik, Tillkomstsituation, Donator, Land är ingångar som 

Summers troligen hade intresserat sig för. SBBA: s samlingar har sitt ursprung i olika 

länder och kulturer, det är möjligt att argumentera för att indexering av bildens motiv är 

problematisk, med ett så tvärkulturellt material. SBBA uppger också att det finns svå-

righeter (se 8.2.5) med att tolka just utländskt material, då man helt enkelt inte alltid 

förstår/känner igen de föremål som finns i bilden och kanske också kan ha svårigheter 

att tolka bildspråk, från andra kultursfärer (det sistnämnda vår anmärkning). Aronsson 

(1997) förespråkar som vi sett en Narrativ modell som betonar barnets dialog med sitt 

sammanhang och andra bilder i dess val av motiv, perspektiv och komposition. Cox 

lyfter kulturella skillnader i hur människan gestaltas i bild (red. Lindström 2000). Det är 

svårt att tolka bild på tvärs av olika sätt att uttrycka sig i bild. Summers tar här upp 

Gombrichs avståndstagande till uppfattningen att det skulle finnas något slags univer-

sellt bildspråk (Preziosi red. 1998). 

 

Shatford Laynes texter, inspirerade av bland annat Panofskys modell för tolkning av 

bild, har nått ett stort genomslag inom bildindexeringsforskningen. Det är svårt att läsa 

en text i ämnet utan att dessa refereras till, så även för vår del. Tolkning av bildens in-

nehåll, dess mening och inneboende budskap tas många gånger för givet som den stora 

utmaningen när det gäller indexering av bild. Det skulle kunna vara så att det finns en 

helt annan väg att gå när det gäller bildindexering inom ABM-sektorn. Möjligen finns 

det för ABM-sektorn inspiration att hämta från socialantropologin, likväl som från 

konstvetenskapen.  
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Winget skriver som vi varit inne på tidigare, apropå att Summers kritiseras för en mer 

antropologisk än konstvetenskaplig hållning följande (2009, s. 971): 

 
This anthropological model of art history, with its focus on context,  

culture, and art practice is being realized in the modern field of  

“Technical art history,” which also focuses on models, materials and facture  

(Shaw, 2007; Bewer, 2007); the information needs of this emerging field, 

 it should be noted, are not well-supported by the Panofskian meta-language 

currently used to describe art. 

 

Det finns som vi sett ett alternativ till rådande uppfattningar om grunden för indexering 

av bild. Winget pekar på en väg som möjligen skulle kunna betraktas som mer objektiv, 

då den del som debatterats som svårast att hitta en konsekvent linje i, inte används till 

förmån för andra sökvägar. Sen är ju frågan hur mycket mer objektiv en bildindexering 

blir som istället ska lyfta verkets relation till andra objekt och till tid och rum. ”For 

Summers, finding the relationships is the interpretative and most intellectually satisfy-

ing scholarly work (Winget 2009, s. 971).” Det är uppenbarligen så att de alternativa 

vägarna att bedriva konstvetenskap handlar om något mycket mer än att ta tillvara olika 

fakta runt ett verk. Det handlar här om sammanhang och relationer till tider platser och 

andra objekt som även de ska tolkas. Det är kanske inte en enklare väg att gå, än att för-

söka tolka en bilds motiv. Även om Winget menar att det är en mer objektiv väg att gå 

då tolkningar som ”stolthet” och ”sorg” ersätts med relativt faktamässiga uppgifter, som 

ursprung och kontext (2009, s. 973).  

 

Mycket resurser läggs på att indexera bildmotiv. Att indexering av i synnerhet enskilda 

bilders motiv är resurskrävande, vittnar SBBA: s situation om. Det är också denna del 

av bildindexering som flitigast diskuteras i litteraturen. Frågan är vilka möjligheter det 

skulle finnas med att utveckla de andra sökvägarna? Skulle det vara möjligt att komma 

betydligt längre än idag med uppgifter som barnbilders sammanhang var de kommer 

ifrån, med vilka material de skapats? Det finns redan idag flera olika sökvägar till 

SBBA: s samlingar. 

 

Inför framtiden kan man överväga om inte automatisk indexering skulle kunna, förmod-

ligen inte ersätta manuell indexering, men likväl fungera som komplement. Detta speci-

ellt med tanke på SBBA: s upplevda svårigheter med motivindexering/indexering av 

huvudmotiv. Automatisk indexering ger en typ av indexering som är obunden av per-

sonliga värderingar, bortsett från de begränsningar och värderingar som systemet byg-

ger på.    

 

Det måste också rimligen vara skillnad på att konstvetenskapligt analysera en bild och 

indexera den. Bildindexeraren ska inte göra jobbet till för exempel Summers och andra 

konsthistoriker, men göra det möjligt att söka och forska i bildsamlingar. En väg att gå 

är att erbjuda så många ingångar som möjligt till en bild men samtidigt avstå från att 

tolka dem och värdera dem i förhållande till varandra. Det måste det vara upp till olika 

vetenskapliga inriktningar att göra.  

 

Uppgifter om barnets ålder och hemort eller vilken pedagog som ansvarat för undervis-

ningen i de fall bilden skapades i en skolsituation finns registrerade, men är inte direkta 

sökvägar i sökdatabasen. Så är det inte heller möjligt att i sökdatabasen direkt ange en 

viss skola. Det kan dock vara uppgifter som blir synliga via Donator eller Populär-

namn. Uppgifter finns i systemet men är inte lättillgängliga sökvägar för en besökare. 
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Besökaren har inte heller som vi varit inne på tidigare tillgång till fritextsökning. Här 

tror vi att det skulle tillföra något att öka möjligheter att hitta vägar in materialet om 

arkivet ska fungera i digitalform och vara tillgängligt över nätet. 

 

Ytterligare ett argument för Wingets (2009) bidrag till diskussionen om bildindexering 

är att Summers i sin modell inte tar ställning till olika slags bilder, borta är värderingar 

av vad som är finkultur, bra eller dåligt. En utgångspunkt som stämmer väl med  

SBBA: s hållning att alla bilder är välkomna utan värderingar om vad som är bra eller 

inte (se 8.2.2). Borta är också behovet att argumentera för och diskutera barnbildens 

status som konst. Det handlar om bilder helt enkelt och som sådana intressanta utifrån 

sin kontext.  

 

Skillnaden mellan Kjellmans ståndpunkt att tolkning av bildinnehåll självklart måste 

göras och ses i sitt sammanhang och Wingets, med hänvisning till Summers hållning, att 

tolkning av motiv bör ifrågasättas kan verka stå långt ifrån varandra. Men de har det 

gemensamt att ingen av dem tror att det finns en enda rätt tolkning av en bild och där-

med inte bara ett sätt att indexera på. 

 

9.3.2 Användare och gemensamma riktlinjer  

 

I Plattform för bilddatabaser (Gram & Kjellman 2000, s. 27) skriver författarna att KB i 

huvudsak har två användargrupper att ta hänsyn till, då beslut fattas rörande bildindexe-

ring. Den ena är forskare och studenter, den andra media. Där man bedömer att det 

främst är media som efterfrågar och är vana vid ett bildmaterial som är rikt indexerat 

beträffande innehåll. Media vill kunna söka på generella motivbeskrivningar på ett an-

nat sätt än vad forskaren efterfrågar, de senare använder sig av uppgifter som upphovs-

man, avbildade personer, orter och liknande. Rapportförfattarna refererar till Panofskys 

olika nivåer för tolkning av bild och menar att forskare oftast ställer specifika (ikono-

grafiska) frågor medan mediebranschen ställer generella (pre-ikonografiska) frågor till 

samlingarna. Media vill ha bilder på äpplen eller noshörningar, eller bilder som uttryck-

er känslor såsom sorg och kärlek. Forskaren vill hitta ett porträtt av en namngiven per-

son, en speciell plats, eller skildringar av ett specifikt fältslag (Gram & Kjellman 2000, 

s. 32).  

 

Nu söker troligen forskare som använder sig av SBBA: s arkiv inte efter speciella fält-

slag eller efter porträtt av namngivna personer, men klart är att det i indexeringsarbetet 

är viktigt att ta hänsyn till olika användargrupper och deras behov. Samtidigt bör in-

stitutionen sträva efter ett så kvalitativt system som möjligt. Det ultimata är naturligtvis 

ett system som täcker samtligas behov. Men i praktiken är detta troligtvis inte möjligt, 

varför prioriteringar måste göras. Det är tydligt att olika personer och grupper efterfrå-

gar olika ingångar beroende på just deras specifika behov. 

 

Om teorier som är grunden för olika sätt att indexera är olika tillgängliga för användaren 

och om de överhuvudtaget är viktiga för användaren att känna till för att sökresultatet 

ska vara optimalt, är en fråga som vi inte diskuterat i denna uppsats. Vad som är ett op-

timalt sökresultat, en relevant träff, kan också vara svårt att bedöma.  

 

SBBA vänder sig idag både till ett forskarsamhälle med olika inriktningar och till en 

bredare allmänhet, deras uppdrag är så brett i dagsläget. Dessutom är det lätt att argu-
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mentera för att vid en Internetpublicering bör även gränssnitt och sökvägar tilltala en 

ung publik med tanke på arkivets bestånd. Frågan är då om ett så brett tilltal blir för 

urvattnat och viktig information går förlorat något som Kjellman (2007) varnat för. 

Domänspecifika lösningar måste finnas kvar vid en Internetpublicering menar Kjellman. 

Varje arkiv/institutions arbetssätt och förhållande till indexering är unikt utifrån det spe-

cifika materialet. Att indexera utifrån för breda och inte anpassade termer är säkerligen 

aldrig önskvärt. I alla fall inte om syftet med indexeringen är något djupare än att ”end-

ast” vara representerad på Internet, till allas och i värsta fall ingens förfogande.  

 

Nära överväganden om vilka användare man vill tilltala, ligger diskussionen om möj-

ligheten att utarbeta gemensamma riktlinjer för indexering på tvärs av olika ABM-

institutioner. Under vårt besök på SBBA framkom det att ett samarbete finns med andra 

ABM - institutioner (se 8.2.4). Utvecklingen av elektroniska arkiv diskuteras med andra 

Sörmländska arkiv, en gemensam portal drivs med andra institutioner i Eskilstuna, via 

Eskilskällan planerar man i framtiden ha ingång till de olika samlingarna. Men när det 

gäller specifikt registrering och indexering av barnbilder, så är det som vi uppfattar det 

till institutioner med liknande material SBBA menar att ett samarbete skulle kunna vara 

mest meningsfullt. På planeringsstadiet är ett samarbete med liknande institutioner för 

bevarande av barns bilder i Norden.  

 

Det handlar här inte heller bara om vad användarna efterfrågar för typ av information 

utan också om vilka bilder, vilken information som finns att tillgå. Viktiga indexerings-

termer i en samling kan vara bortkastade i en annan för att beståndet till exempel inte 

innehåller motiv av ett visst slag. 

 

Samtidigt har vi sett att det tas initiativ både internationellt och nationellt för att skapa 

gemensamma riktlinjer som ska underlätta utbyte mellan institutioner och underlätta för 

användare att lära sig att söka i systemen. Ett exempel på detta är projektet Bilddataba-

ser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan. Ett samverkansprojekt mellan 

Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet (projektle-

dare Parson, 2001-2002). Projektet har arbetat med de tre huvudområdena: definiera 

termer, registreringsprinciper och teknisk kvalitet/standard. Även på Europeisk nivå 

finns ambitioner till samverkan när det gäller digitalisering av det europeiska kultur-

arvet, vilket MINERVA projektet (2002-2005) är ett exempel på. MINERVA är en 

akronym för ”Ministerial Network for Valorising Activities in Digitisation”. ”Projektet 

syftar till att skapa ett nätverk mellan medlemsstaternas kulturministerier (motsvarande) 

för diskussion, harmonisering och koordinering av digitaliseringen av kulturarvet och 

det vetenskapliga arvet (MINERVA: s svenska hemsida).” 

 

Mest ändamålsenligt ter det sig att övergripande riktlinjer skulle användas av ABM-

institutioner men där den enskilda institutionen sedan har utrymme att utveckla sina 

specifika behov i form av egna tillägg.  
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10. Slutsatser - SBBA indexering inför en Internet-

publicering 
 

Utifrån vår teori och SBBA: s bildindexeringspraktik kan man konstatera att bildindexe-

ring är och bör vara en föränderlig praktik, som håller sig lyhörd till sitt arbetsmaterial, 

praktiska erfarenheter, men också till de som använder sig av det indexerade materi-

alet. När en organisation liknande SBBA står i stånd att digitalisera och kanske även 

publicera sitt material på Internet, så kommer definitivt en hel del frågor och fundering-

ar att dyka upp.   

 

Vi uppfattar att SBBA idag vänder sig inte minst till forskarsamhället och att det är här 

man främst kommer att fortsätta att ha sin fokus. Våra argument för att i framtiden pre-

sentera SBBA även i digital form på Internet har handlat om både att underlätta forsk-

ning på arkivet och att lyfta barnbilden och dess status rent generellt. Det är samtidigt 

svårt att tänka sig ett system som kan tilltala alla tänkbara användare. Arkivets bilder 

visas i samband med utställningar och når i dessa sammanhang en bredare publik, men 

besökarna vid arkivet är som vi uppfattat det till största andelen forskare och studenter.  

 

Vi menar att det är forskare och studenter, nationellt och internationellt som arkivet i 

första hand ska inrikta sig på, vid en Internetpublicering i form av ett digitalt arkiv. 

Detta behöver inte innebära att arkivet stänger för andra användare, lite likt ett Universi-

tetsbibliotek som har huvudsakliga användargrupper, men samtidigt är öppet för alla. 

Utställningsverksamheten kan också fortsätta att vara ett fönster mot allmänheten. Det 

skulle kunna vara möjligt att i framtiden även ha digitala utställningar för att nå en 

större publik. I ett senare skede kan man tänka sig att bredda tilltalet ytterligare. 

 

Mycket erfarenhet finns i de system som är i bruk nu, arkivet vet vad som efterfrågas 

och vad som fungerar. Det är viktigt att ta med sig dessa kunskaper in i en framtida 

form som också ett digitalt arkiv med åtkomst via Internet. 

 

SBBA vittnade under vår intervju om några av problemen som kan finnas med under-

håll och tekniska aspekter av databasarbete (se 8.2.4). Det krävs ett omfattande under-

hållsarbete om man skall hålla en väl fungerande databas. För detta underhållsarbete är 

man ofta i händerna på olika externa aktörer som står för service, uppdateringar och 

utveckling av systemet. Det är i dagsläget därför svårt att med säkerhet säga om och hur 

pass väl systemet är anpassat för en Internetpublicering. Det verkar dock som att lag-

ringsutrymme och nätverket varken är tillfredställande stort eller fungerande. Inför en 

Internetpublicering måste arkivet, utifrån den information vi fick under vårt besök och 

dels genom våra egna försök att söka i systemet, ha tillgång till en helt annan datatek-

nisk support än vad de har i dagsläget.  

 

10.1 Finns det för- och nackdelar med att ämnesbestämma 

barns bilder, i sådana fall vilka? 
 

Barnbilder kan betraktas som jämförbart med annat konstmaterial. Winget skriver om 

Summers att han definierar konst som ”anything that is made” (2009, s. 969). Med den 

utgångspunkten är det överflödigt att motivera varför barnbilden kan betraktas som 
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konst. Därmed inte sagt att det alltid är enkelt eller oproblematiskt att ämnesbestämma 

och indexera. Det är upp till den enskilda institutionen att besluta vilken nivå de vill 

lägga sig på i sitt bildindexeringsförfarande. 

 

Vi menar att det inte är något som hindrar att man indexera på olika nivåer i samma 

material. Använda huvudmotiv när det är konstruktivt till bilder med tydliga teman eller 

då man med mer säkerhet, till exempel på grund av bakgrundsfakta kan bestämma ett 

tema. Detta ger trots allt en möjlighet att söka på en övergripande nivå av bildernas in-

nehåll, något som säkerligen kan vara mycket användbart och om det utförs på ett nyan-

serat sätt, värdefullt. I Plattform för bilddatabaser (Gram & Kjellman 2000) framkom-

mer att KB: s användargrupper efterfrågar bilder via motiv beskrivningar. Vi menar att 

det inte behöver vara antingen eller. Det kan uppenbarligen vara så att en del bilder tjä-

nar bäst på att indexeras på huvudmotiv, men för andra, att man utelämnar detta steg 

och indexerar i form av delmotiv. 

 

Till grunden för en professionell och konsekvent indexering, oavsett nivå, ligger äm-

nesordlistor och med dessa finns det för- och nackdelar. De är ofta utarbetade över tid 

och mycket erfarenhet ligger bakom. Generellt arbetar man nog utifrån vad som i prak-

tiken efterfrågas och tillsynes fungerar. Det kan tyckas onödigt att kasta ut denna möj-

liga ingång till bilderna, i synnerhet när SBBA uppger att delmotiv är en viktig ingång 

till materialet (se 8.2.3). Med bra och väl utvecklade ämnesordlistor så skulle huvudmo-

tiv i vissa fall som sagt säkert kunna vara en mycket bra ingång till arkivets bilder. Vik-

ten av att ha genomtänkta ämnesordslistor tar Shatford upp när hon ger råd i sin artikel 

Subject Access to Art Images (Baca, red. 2002). 

 

En nackdel med det är att det kan var svårt att överblicka vilken slags information som 

går söka i arkivet. Men det är samtidigt så verkligheten ser ut redan idag. En stor andel 

av SBBA: s material kanske aldrig, ens i sin digitala form, kommer att motivindexeras. 

Dels är det inte genomförbart på grund av att det är så resurskrävande. I dagsläget är 15 

666 av arkivets 650 000 bilder registrerade med avseende på motiv (se 8.2.2). Dels är 

det kanske inte ens möjligt att göra på ett meningsfullt sätt. Megan Winget (2009) ifrå-

gasätter den rådande traditionen där mycket resurser läggs på tolkning av bilders motiv. 

Vi menar mot denna bakgrund att det är bättre att ta medvetna beslut angående vilka 

ingångar som är mest ändamålsenliga och möjliga till de olika samlingarna. 

 

Vi tror att de forskardiscipliner som har intresse av arkivet kan ha viktiga synpunkter på 

vilka aspekter av bilderna som är viktiga att lyfta vid en indexering. Kjellman (2003; 

2006; 2007) menar att bilder måste ses och indexeras i sitt sammanhang. En del av 

SBBA: s sammanhang kan sägas vara de grupper som forskar i arkivets samlingar. Mål-

sättningen att: ”Systemet ska vara fritt från värderingar och materialet ska registreras 

oberoende av olika forskar inriktningars värderingar (Andersson, Flood & Königsson 

1990), s. 7)” menar vi inte är möjlig.   

   

Det är ändamålsenligt att som SBBA uppger satsa på att skanna in och ämnesbestämma 

det äldsta materialet först, detta ur bevarandeaspekten och möjligen också av upphovs-

rättsliga hänsyn (se 8.2.6). 
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10.2 Vilka sökvägar är viktiga när barns bilder indexeras och 

varför är de det? 
 

Vi menar alltså att motivindexering ska få fortsätta att ha en plats vid SBBA inför en 

framtida Internetpublicering. Men vi menar samtidigt att Wingets (2009) bidrag, när 

hon med hjälp av Summers ifrågasätter nuvarande fokus på tolkning av bildinnehåll är 

en mycket viktig och konstruktiv ingång med tanke på arkivets bestånd av barns bilder 

och dessutom av bilder från olika kulturer. Arkivet erbjuder redan idag flera andra sök-

vägar förutom via bildernas motiv. Vi bedömer att det skulle tillföra något att utveckla 

dessa ytterligare och även utveckla helt nya vägar in i materialet. Kanske behöver peda-

gogens roll lyftas, kanske kan mer dokumenteras när det gäller material eller barnens 

bostadsort. Kanske är uppgifter om var och under vilka omständigheter bilderna förva-

rats innan de nådde arkivet viktiga och varför de överhuvudtaget hamnade där. Vi me-

nar att det finns fler frågor att ställa till ett material av denna typ och att här finns möj-

ligheter att bredda ingångarna till samlingarna till gagn för forskning och studier. Olika 

sökvägar gagnar givet olika behov hos användarna.  

 

SBBA är redan idag noga med att bevara tillgängligt ”kringmaterial” som har mycket 

att berätta om samlingarnas bakgrund och historia. Det är uppenbart så att mycket kun-

skap och information finns om samlingarna som skulle kunna användas som ingångar 

till materialet. Winget (2009, s. 969ff) jämför som vi har sett Shatford Laynes  utgångs-

punkt med David Summers (se kap. 7). Det som Shatford benämner biographical attri-

butes, exemplified attributes och relational attributes är viktiga också för Summers, 

men Summers motsvarighet är en utvidgning, hans ”social space of use” innefattar till 

exempel material verket är skapat av och detta materials historia. 

 

Arkivet tar generellt inte emot enstaka bilder utan det är buntar av bilder, samlingar av 

varierande storlek. Att idag kunna motivindexera alla enskilda bilder ter sig utopiskt. 

Genom att lyfta kringuppgifter runt samlingarna kan viktiga ingångar till materialet säk-

ras, även om resurser att motivindexera varje enskild bild i dagsläget inte finns och det 

inte heller är önskvärt att göra.      

 

Att flytta fokus från bildtolkning till en bilds hela sammanhang tror vi kan öka förståel-

sen av bildens betydelse och plats i en social kontext. Vi tror generellt att det finns be-

hov av fördjupade kunskaper om alternativa sökvägar, förutom tolkning och indexering 

av bildinnehåll. Eller som Winget uttrycker det, beträffande Summers bidrag (2009, s. 

973):  

 
This more comprehensive language would allow Western scholars  

to understand more fully the art and artifacts of different cultures - leading  

to greater understanding and appreciation of those cultures - and to more  

fully understand their own culture. The way information science community  

use this descriptive model is open to debate. 

 

Då SBBA I sina samlingar har ett utländskt, såväl som inhemskt material stärker det 

argumenten att inte lägga allt fokus på tolkning av motiv. Bildtolkning blir än mer kom-

plicerat att göra, med hänsyn till hur olika kulturer förhåller sig till bilden och barns 

tecknande. Barnbilden i sig, oavsett ursprung tjänar på, bedömer vi det, att närma sig 

med inte allt för mycket fokus på dess motiv. Vi pratar också här om bilder som i en del 
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fall går under benämningen småbarnsklotter. Det måste rimligen vara en grannlaga upp-

gift att försöka tolka dessa bilders innehåll. 

 

Vi menar att ett öppet sinne gentemot den forskning som bedrivs när det gäller ”con-

tent-based” indexering också är av vikt, det finns ingen anledning för ABM-sektorn att 

vare sig okritiskt anamma, eller avvisa möjligheten att denna form av informationsåter-

vinning i framtiden skulle kunna bidra med en, av många sökvägar. Det är möjligt att 

”content-based” indexering är en sökväg som även skulle tilltala en bred publik, som 

eventuellt vill bläddra och söka på ett mindre fokuserat sätt i systemet. Ett samarbete 

mellan biblioteks- informationsvetenskapen och den datortekniska vetenskapen efterly-

ses av många forskare (Kjellman 2007). Winget skriver (2009, s. 966): “It would be 

beneficial if there were a way to use the significant amount of text-based, manually pro-

duced, as well as the more abstract machine-readable data in a way that is of value to 

users.” 

 

Vi har inte underlag att inom ramarna för den här uppsatsen ha en bestämd uppfattning 

om vilka sökvägar som specifikt skulle gagna och utveckla forskningen på SBBA: s 

samlingar. Arkivets erfarenhet av viktiga sökvägar skulle här kanske kunna komplet-

teras med en användarundersökning vänd till det forskarsamhälle som beforskar arkivet. 

Hos användarna torde mycket kunskap och idéer finnas om hur SBBA skulle kunna 

utveckla sitt framtida arbete, med bland annat sökvägar. 
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11. Sammanfattning 
 

Många institutioner inom ABM-sektorn får idag sin digitala motsvarighet då de publice-

rar sina samlingar på Internet. Institutionerna får på så sätt möjlighet att nå en större 

publik, men utvecklingen innehåller naturligtvis också problem och utmaningar. En 

central punkt är att det ska vara möjligt att söka i samlingarna på ett konstruktivt sätt. 

Då samlingarna presenteras på nätet kan en ny publik tilltalas och det är inte givet att 

institutionernas tidigare system för indexering är överförbart till den nya digitala kon-

texten. 

 

Vi har i denna uppsats valt att undersöka ett litet special område innanför ABM-sektorn. 

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) i Eskilstuna är ett unikt arkiv som i sina samlingar har 

650 000 bilder skapade av barn, främst från Sverige men de har även ett inte obetydligt 

internationellt material. 

 

Arkivet existerar idag i sin analoga form, men har en hemsida där delar av deras sam-

lingar går att beskåda men inte söka i på något strukturerat sätt. Det var via SBBA: s 

hemsida vi fann arkivet. Vi blev omedelbart betagna. Vi ställde oss frågan hur det skulle 

vara om SBBA: s samlingar publicerades på nätet och vara möjliga att söka i den vägen, 

alltså i form av ett digitalt arkiv. Många infallsvinklar finns då det gäller att undersöka 

området. Vi har valt att fokusera på själva bildindexeringen och ställt frågorna: Hur kan 

SBBA indexera sina bilder för en Internetpublicering? Finns det för- och nackdelar med 

att ämnesbestämma barns bilder, i sådana fall vilka? Vilka sökvägar är viktiga när barns 

bilder indexeras och varför är de det? 

 

För att besvara dessa frågor har vi studerat litteratur innanför bildindexering i en biblio-

teks- och informationsvetenskaplig kontext, men också använt oss av konstvetenskap-

liga utgångspunkter. Hur barns bilder kan förstås har också varit en viktig ingång för 

oss. Vidare har vi besökt SBBA, intervjuat anställda där och fått en värdefull inblick i 

verksamheten. Den handbok som SBBA utvecklade i början av 90-talet, som behandlar 

registreringsförfarandet vid arkivet har också varit viktig då den ligger till grund för det 

system arkivet har idag för att indexera sina samlingar. 

 

Vi använder oss av två teoretiska utgångspunkter. Den ena, som Ulrika Kjellman fått 

representera går ut på att bilder måste indexeras med beaktande av sitt sammanhang, 

med andra ord en kontextberoende syn på bildindexering. Att bildens motiv ska indexe-

ras ifrågasätts inte inom denna tradition men hur och på vilken nivå bildinnehållet ska 

indexeras debatteras. Den andra teoretiska utgångspunkten som Megan Winget bidrar 

med går ut på att den rådande traditionen inom ABM-sektorn att lägga mycket fokus på 

indexering av bilders motiv inte är konstruktiv. Winget använder sig av konstvetaren 

David Summers i sina argument för att istället lägga fokus på andra aspekter av bilder 

än deras motiv och förmodade inneboende mening, som var de kommer ifrån var de 

befinner sig i förhållande till andra objekt och vilka material de är skapade av. 

 

SBBA: s användare är idag inte minst forskare från olika discipliner, men arkivet vän-

der sig också till en bredare publik i avsikt att lyfta barnbilden och dess möjlighet att 

spegla barns vardag och sammanhang. Arkivet har årligen utställningar med urval från 

sina samlingar. Vid en eventuell Internetpublicering menar vi att arkivet även i fortsätt-
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ningen i första hand ska vända sig till forskare och studenter. Det är svårt att vända sig 

till ”alla” och ett allt för brett tilltal riskerar att urvattna systemet. 

 

Bildinnehåll är idag indexerat på 15 666 av arkivets bilder. Tidigare motivindexerade 

arkivet på både den mer övergripande, tematiska nivån ”huvudmotiv” och på delar av 

motivet så kallade ”delmotiv”. Idag indexeras bilderna inte längre på huvudmotiv argu-

mentet för detta är att det blev alltför godtyckligt. Att arkivet skulle kunna motivindex-

era hela sitt bestånd ter sig inte realistiskt och är inte heller önskvärt. 

 

Vi anser att det skulle kunna vara möjligt att indexera på olika nivå i materialet. En del 

samlingar ska överhuvudtaget inte indexeras vad gäller bildinnehåll andra på huvud- 

och delmotiv, ytterligare andra bara på motivets delar. Vi menar vidare med stöd av 

Kjellmans kontextberoende syn på tolkning av bild och indexering att det skulle var 

värdefullt att undersöka vad de forskargrupper som använder arkivet idag efterfrågar för 

sökvägar till materialet.  

 

Flera andra sökvägar finns idag till arkivets samlingar än vi bilders motiv. Vi menar att 

arkivet inför en Internetpublicering skulle ha mycket att vinna på att i större utsträck-

ning än idag utveckla och använda de andra sökvägar till sitt material, detta med stöd av 

Wingets ifrågasättande av rådande inriktning vad gäller bildindexering där mycket fo-

kus läggs på att tolka bilders motiv. Winget refererar till konstvetaren Summers och 

menar att det behövs ett nytt sätt att beskriva konst, detta skulle i sin förlängning på-

verkar hur konst indexeras och vilka sökvägar erbjuds till ett bildmaterial. Tankegångar 

som vi tror skulle gagna institutioner som SBBA speciellt inför en digitalisering, index-

ering och Internetpublicering. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Inledning 
Hur kom det sig att du började på SBBA? Utbildning? 

Hur länge har du arbetat här?  

Hur ser dina arbetsdagar ut? Kollegor? 

Hur många är det som arbetar med registrering av bilderna? 

Hur ser samarbetet ut med konstmuseet? 

Kan vi använda ditt namn i uppsatsen? 

  
Beståndet 
Hur många nya bilder tillkommer i genomsnitt till samlingarna per år? 

Hur stor del av materialet är inhemskt? Material från andra länder/kulturer? 

Digitaliserar ni nytillkommet material? 

Hur har urvalet gjorts av det som idag är digitaliserat?  

Varför/hur digitaliserar ni? Vilka tankar har ni bakom det? 

Har ni mikrofilmat material kvar? 

Vilka åldrar är det på barnen ni tar emot bilder ifrån? Har ni någon övre åldersgräns? 

  

Användning  
Vilka använder arkivet? Skiljer sig användningen åt? Syften? Olika grupper användare? 

Antal besökare på arkivet fysiska och på hemsidan? 

I vilken utsträckning lånas bilder ur samlingarna ut? 

I vilken, om någon utsträckning publiceras bilder ur samlingarna i olika sammanhang? 

Kan man köpa kopior av bilder ur samlingarna? 

Hur ser upphovsrätten till bilderna ut som ni bedömer det från arkivets sida? Vad 

kan/får man göra med bilderna? 

Vilka ingångar till bilderna är mest centrala? Via motivet, barnets ålder, nat-

ionalitet/geografisk plats, sammanhang bilden är skapade i, teknik?    

 
Handboken 
Är det något som förändrats beträffande arbetet med registreringen (bildindexeringen) 

sen den skrevs? På vilket sätt? 

Har datorns roll förändrats i registreringsarbetet? 

Samarbetar ni med andra museer/arkiv med liknande verksamhet, internation-

ellt/nationellt?  

Standarder för branschen, är det intressant, eller att hitta egna lösningar?  

Hur tänker ni kring att registrera pedagogens namn?  

  

Huvudmotiv/delmotiv 
Använder ni de listor över motiv som finns i handledningen? 

Har de utökats med tiden, hur ser i så fall den påbyggnaden ut? 

Är det begrepp som också tas bort ur era motivlistor? 

Använder ni också helt fritt valda termer som inte finns i era listor över motiv?  

Finns det någon hierarki i vad som kommer först i motivlistorna? 
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Vilken aspekt är viktigast då motivet registreras. T.ex. användare, barnets avsikter - 

bildens ev. ”inneboende” innehåll, något helt annat? 

Bilder från olika länder/kulturer, finns det några speciella svårigheter/utmaningar vad 

gäller registrering av motiv, hur ser de i så fall ut? 

   
Tankar inför framtiden 
Finns det planer på att digitalisera större delar av materialet? 

Har en Internetpublicering diskuterats, hur resonerar ni kring detta? 

Vem skulle en Internetpublicering tilltala? 

Skulle några särskilda delar av samlingarna lämpa sig extra bra för en Internetpublice-

ring och varför? 

På vilket sätt tror du att en Internetpublicering skulle påverka användningen av arki-

vet?    

 

Avslutning: 
Något du vill tillägga som vi inte tagit upp? 

 


