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Abstrakt 
 
 
Uppsatsen handlar om möjligheten till demokratisk bildindexering. Den traditionella 
intellektuella indexeringens representation av tolkande bildattribut och av aboutness brister. 
Hur skulle då användares egna bildbeskrivningar konstrueras och vilka aspekter av bilden 
skulle beskrivas? En experimentell metod har valts där 22 deltagare instruerats att skriva en 
bildtext, en innehållsbeskrivning och en beskrivning av upplevelsen av tre fotografier. 
Deltagarna beskrev bilderna med viss likhet i konstruktion oavsett bild. Detta pekar både på 
viss effekt av instruktionen men också på att de kan beskriva bilder och att beskrivningar kan 
samlas in. Viss samstämmighet i begreppsligt innehåll ger frågor om variationens värde vid 
bilders representation. Beskrivningarna skulle ge sökingångar till bildernas abstrakta och 
emotiva aspekter. Beskrivningarna utformas ofta som en story, vilket stödjer tidigare studiers 
upptäckta narrativitetsmönster.  
 
 
 
Nyckelord: bildindexering, bildåtervinning, bilddatabaser, användare 
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1  Inledning 
 
 
Bilder är viktiga informationsbärare. En och samma bild kan vara estetisk, informativ och 
kommersiell. Bildsamlingar finns exempelvis på bibliotek, museum, sjukhus, i utbildnings- 
och forskningsinstitutioner, i tidningsarkiv och privata arkiv. Med den digitala tekniken så är 
det enkelt att framställa, lagra och sprida bilder. Men ju större bildsamlingarna blir desto 
svårare är det för den som söker att hitta rätt bild. Ibland är manuell sökning eller bläddring 
(browsing) varken är aktuell, önskvärd eller möjlig. Då behövs ett informationssystem som 
plockar fram en hanterbar mängd bilder som motsvarar den sökfråga som användaren ställer. 
För att återfinna en relevant bild så är överensstämmelsen mellan sökfråga och 
bilddokumentets representation i systemet viktig. Den traditionella forskningen är inriktad på 
representation genom intellektuell indexering och verbal tolkning av bilder. Förutom att 
denna metod är kostsam så har den ytterligare två stora problem som tydligt belyses i 
ordspråken ”En bild säger mer än tusen ord” och ”Skönhet sitter i betraktarens öga”. Dessa 
talesätt säger oss att det alltså är tveksamt om bildens innehåll överhuvudtaget kan beskrivas 
med ord och om en sådan beskrivning egentligen säger mer om betraktaren än om bilden. 
Eftersom indexering och sökning är två sidor av samma sak så gäller svårigheterna också 
användaren. Frågor som följer är: Hur ska översättningen från visuellt intryck till verbalt 
uttryck göras? Vem ska göra denna och bestämma vilka och hur många ord som ska 
användas? 
 
En lösning på detta erbjuder det forskningsfält som är inriktat på den automatiska 
indexeringstekniken och på visuell återvinning av bilder, så kallad Content-Based Image 
Retrieval (CBIR). Fördelen med en visuell indexerings- och sökmetod är att den inte kräver 
att användaren ska översätta sitt informationsbehov till ord. Användaren behöver inte heller 
förlita sig till en indexerares översättning och tolkning. Istället kan användaren med en typ av 
CBIR metod välja ut en passande modellbild som sökfråga och sökningen sker utifrån visuell 
likhet på pixelnivå. Olika CBIR metoder har utvecklats, men ännu inte utvärderats i tillräcklig 
utsträckning.1 Den uppenbara bristen med att enbart använda en sådan metod är i de 
situationer då användarens informationsbehov inte motsvaras av konkreta visuella drag i 
bilden eller inte kan uttryckas i sådana. För att underlätta för dessa användare behövs därför 
intellektuell indexering. Intellektuell indexering och problemet att med ord beskriva en bild är 
fokus i denna uppsats. 
 

1.1  Teoretiska utgångspunkter & tidigare forskning 
 
När det gäller den tidigare forskningen inom området bildindexering och bildåtervinning så 
har jag märkt två saker. Den första som jag redan nämnt är splittringen mellan det 
datavetenskapliga fältet (automatisk indexering och CBIR) och det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet (intellektuell indexering). Den andra är att utvecklingen inom 
båda fälten verkar vara system- eller teknikdriven snarare än användarcentrerad.2  Det finns 
skilda uppfattningar om vad som är målsättningen med indexeringsprocessen och detta är 
något som begränsar många bildåtervinningssystem. Dessa skilda uppfattningar och riktlinjer 

                                                 
1 Jörgensen, Corinne 2003. Image retrieval: theory and research. s. 266 
2 Se exempelvis diskussionen i Chen, Hsin-Liang & Rasmussen, Edie 1999. Intellectual access to images. Library Trends, 
vol. 48, nr. 2, s. 291-302 
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beskriver Corinne Jörgensen i sin bok Image retrival: theory and research.3 Indexerarnas 
riktlinje är ”getting it right” och teknikernas ”getting it to work”, medan användarnas mål 
”getting it”, inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Bristen på tvärvetenskapligt perspektiv i 
forskningen gör att forskningsfältens slutsatser inte sällan blir till förmån för de 
representationsmetoder de själva företräder. Jörgensen har gjort en sammanställning av empiri 
och teori om perception, representation och metoder för återvinning av bilder. Hennes slutsats 
är att det krävs en kombination av representationstekniker för att tillräckligt många av bildens 
attribut ska bli representerade och sökbara.4 Jag kommer dock att ägna resten av uppsatsen åt 
den intellektuella metoden. 
 

1.1.1  Intellektuell indexering 
 
Sara Shatford Layne menar att bilden har fyra olika slags attribut som kan beskrivas: 
”Biographical” Attributes (biografiska attribut; upphov, förvärv), Exemplified Attributes 
(exemplifierade attribut; är det en målning eller ett fotografi av en målning), Relationship 
Attributes (relationsattribut; kopplingar till andra dokument) och Subject Attributes (ämnes- 
eller innehållsattribut).5 Vid intellektuell indexering av Subject Attributes eller innehålls-
attribut använder en människa kontrollerad vokabulär eller naturligt språk för att beskriva ett 
dokuments innehåll. Fördelen med textdokument är att termer kan plockas ut direkt från 
texten vilket inte är möjligt med bilder. En innehållsbeskrivning med naturligt språk medför 
dock problem med irrelevanta träffar till följd av språkets mångtydighet. Indexering med 
kontrollerad vokabulär innebär att indexeraren analyserar dokumentet, bestämmer det ämne 
eller begrepp som ska representeras och väljer sedan termer ur en ämnesordslista eller 
tesaurus. 6  
 
Det finns inga välutvecklade gemensamma standarder för intellektuell indexering av bilder. 
Ett exempel på system i bruk är The Library of Congress Thesaurus for Graphic Materials 
(LCTGM) som består av två kompletterande delar: TGM I och AAT (The Art and 
Architecture Thesaurus). I Sverige är det endast det kulturhistoriska klassifikationssystemet 
Outline7 som används i någon större omfattning för bildbeskrivning och då för bildsamlingar 
på svenska museer.8 De ämnesordlistor som finns är oftast ämnesspecifika och anpassade för 
tydliga användargrupper, medan bilddokument kan användas utifrån flera aspekter och nås 
idag av flera olika användargrupper. Detta gör hela indexeringsprocessen svårare för 
indexerarna.  
 
Institutioner som bibliotek med välutvecklade gemensamma standarder för ämnesords-
indexering av böcker har ändå problem. För det första brister överensstämmelsen mellan det 
användaren söker och det som indexeraren valt att representera och för det andra brister 
överensstämmelsen mellan olika indexerares val av ämnesord för samma dokument.9 Dessa 
brister är särskilt känsligt på kulturarvsinstitutioner som indexerar dokument som är unika, till 
exempel bilder, och där representationen inte överlappas av flera indexerare i en samkatalog.  

                                                 
3 Jörgensen 2003. s. 241-242 
4 Jörgensen 2003 s. 241-243 
5 Shatford Layne, Sara 1994. Some issues in the indexing of images. Journal of the American Society for Information 
Science, vol. 45, nr 8, s. 583-587 
6 Järvelin, Kalervo & Sormunen, Eero 2003. ”Informationslagring och -återvinning” i Ilkka Mäkinen & Katja Sandqvist (red) 
Introduktion till informationsvetenskapen, s. 103-133 
7 Outline: ämnesklassifikationssystem för svenska museer 1993 
8 Gram, Magdalena & Kjellman, Ulrika 2000. Plattform för bilddatabaser. s. 27-28 
9 På engelska så kallad bristande ”interindexer concistency”, se exempelvis Chen & Rasmussen 1999 
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Det första steget i indexeringsprocessen är bildanalysen och frågan är då vad det finns för 
möjliga metoder för innehållsanalys av bilder. 
 
1.1.1.1  Bildanalys & innehållsbeskrivning 
 
Inom konstvetenskapen finns teorier och metoder för hur bilders konstnärliga uttryck kan 
analyseras. En sådan är Erwin Panofskys metod10 som består av tre nivåer: Pre-ikonografisk 
beskrivning, ikonografisk analys och ikonologisk tolkning. Den pre-ikonografiska nivån är en 
naturlig och primär beskrivning av det faktiska innehållet, men också det känslomässiga 
uttrycket i bilden. Den ikonografiska nivån innebär en djupare analys av vad bildens objekt 
och händelser uttrycker för tema eller koncept. Detta kräver viss kunskap om konst, historia 
och kulturella konventioner. Ikonografisk analys av bildens symboliska betydelse kan vara 
svår att genomföra om bilden inte är samtida eller skapad av någon med andra kulturella 
referensramar. Den ikonologiska nivån kräver en bred tvärvetenskaplig kunskap och intuitiv 
förmåga för att kunna göra en korrekt tolkning utifrån de tidigare nivåerna.11

 
En analysmetod som liknar Panofskys är bildsemiotiken som fick sitt genombrott med Roland 
Barthes 1964. Inom bildsemiotiken är dock fokus inte på bildskaparens avsikt utan snarare på 
betraktarens upplevelse. Bildanalysen sker på två nivåer: Denotation och konnotation. En 
beskrivning av vem och vad som avbildas och den uppenbara betydelsen i bilden är bildens 
denotation. Konnotation är en beskrivning av bildens underliggande betydelse. Bildens 
konnotation är de idéer och värden som uttrycks genom det denotativa innehållet och på vilket 
sätt det uttrycks. Beskrivningen av bildens konnotation innebär att betraktaren gör 
associationer som är konventionella och kulturellt betingade.12

 
Sara Shatford vidareutvecklade på 1980-talet Panofskys metod för att passa alla typer av 
bilder. Den första aspekten som bör beaktas är att en bild kan vara både av (of) någonting och 
om (about) någonting. Den andra aspekten är att en bild kan både föreställa någonting 
specifikt och också samtidigt representera något generellt. Den tredje aspekten är att en bild 
kan klassificeras i fyra facetter; objekt, aktivitet/händelse, rum och tid. Exempelvis så kan 
bildens objekt beskrivas som en generell sorts person (pre-ikonografisk beskrivning) en 
specificerad och namngiven person (ikonografisk analys), och kanske också en mytisk varelse 
(ikonologisk tolkning). Beskrivningar av bilders innehållsattribut är svåra att göra, menar 
Shatford Layne, men de är viktiga att göras sökbara för användare.13 Vilka olika ingångar till 
bilder efterfrågar då användare? 
 

1.1.2  Användarundersökningar 
 
1.1.2.1  Informationsbehov & sökfrågor 
 
När en användare söker efter bilder så är det för att tillfredsställa sitt så kallade 
informationsbehov. För att bättre anpassa indexeringen till användarna och deras sökbeteende 
så bör hänsyn tas till dessa tre olika frågesituationer:  

                                                 
10 Panofsky, Erwin 1955. Meaning in the visual arts: papers in and on art history. 
11 Panofsky 1955 s. 26-54 
12 Se exempelvis Nordström, Gert Z 1984. Bildspråk och bildanalys. s. 64-72 
13 Shatford Layne 1994 s. 584 
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1. Artikulerade önskemål. I denna situation befinner sig användare som kan förklara 
vilken funktion den tänkta bilden ska ha. Användaren kan också beskriva vilka 
egenskaper den tänkta bilden har eller vilken kategori av bilder som har den önskade 
funktionen. Användares frågor i denna situation blir därför precisa och specifika.  

2. Vagt medvetna önskemål.  I denna situation befinner sig användare som kan fastställa 
sitt behov och ändamålet med den tänkta bilden. Användaren kan dock inte beskriva 
vilken kategori av bilder som skulle tillfredställa behovet, utan kan istället tänka ”jag 
vet det när jag ser det”. 

3. Inga på förhand bestämda önskemål. I denna informationssökningssituation befinner 
sig användare som varken kan uttrycka bildens funktion eller vilka attribut den ska ha 
för att uppfylla behovet. Användaren söker något som inte är självklart relevant för att 
få nya kopplingar. För detta tillstånd passar bläddringsmetoden (browsing) bra.14 

 
Informationsbehov liksom bilder kan granskas enligt nivåprincipen. Det betyder att 
användaren måste välja ett sätt att representera sitt informationsbehovs begreppsliga nivå 
genom att på uttrycksnivå formulera en sökfråga till en bilddatabas på teckensträngsnivå. När 
användaren mottar en bild så granskas och tolkas det begreppsliga innehållet i bilden, vilket 
inte behöver stämma överens med producentens avsikt (eller indexerarens bedömning). 
Utvärderingen av sökresultatet görs nämligen utifrån användarrelevans, vilket inte bara 
innefattar en bedömning av bildens ämne utan också dess ”uppskattade användbarhet i en 
särskild situation med hänsyn till användarens syften, värderingar och förväntningar”.15 För 
att användaren ska veta om bilden är relevant så måste den ses. Att presentera sökresultatet i 
form av miniatyrversioner av bilderna och möjliggöra bläddring passar bra i ett 
bildåtervinningssystem. För att minska på arbetet att urskilja fullträffarna ur bruset för 
användare i frågesituation ett och två, behövs dock en bra indexering och kategoriindelning av 
bilderna. 
 
Det har genomförts en del undersökningar av användares frågor till bildsamlingar16 för att 
förstå vad i bilder som behöver representeras och indexeras. Fördelen med dessa, tycker jag, 
är att datamaterialet ofta samlas från autentiska söksituationer och att användarna är i 
centrum. En av nackdelarna med sådan undersökningsmetod kan formuleras i det så kallade 
Delta problemet17 och förstås utifrån nivåprincipen. Det är den begränsning av informations-
behovet och informationsförlusten, som förutom vid översättningen till ord, också kan ske 
som en anpassning till systemet. Detta kan ske även om där finns ett mellanled eller ett 
expertsystem. Det kan vara så att användarna inte förväntar sig att kunna återvinna bilder 
utifrån ickevisuella aspekter och frågar således inte efter sådana. Därför kommer jag att 
beskriva två undersökningar som utifrån användares spontana beskrivningar av bilder 
försöker förstå vilka aspekter som användare tycker är viktiga. Vad i bilden beskriver då 
användare? 
 
1.1.2.2  Användares beskrivningar av bildattribut 
 
Corinne Jörgensen har i flera forskningsstudier undersökt hur människor uppfattar och 
beskriver bilder för att nå kunskap om vilka attribut hos bilder som bör indexeras. Attribut 

                                                 
14 Användarkategorierna bygger på tidigare gjorda användarstudier och presenteras exempelvis i Abbas, June M., O'Connor, 
Brian C., O'Connor, Mary K. 1999. User reactions as access mechanism: An exploration based on captions for images. 
Journal of the American Society for Information Science. vol. 50, nr. 8, s. 681-697 
15 Järvelin & Sormunen 2003 s. 109 
16 Se exempelvis Choi, Youngok & Rasmussen, Edie 2003. Searching for images: the analysis of users' queries for image 
retrieval in American history. Journal of the American Society for Information Science & Technology, vol. 54 nr 6, 498-511 
17 Ingwersen, Peter 1992. Information retrieval interaction. s.116-118 
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innefattar inte bara bildens rent visuella egenskaper, enligt Jörgensens definition, utan även de 
kognitiva och emotionella reaktionerna som uppstår hos betraktaren av bilden. I hennes 
undersökning Image attributes: an investigation18 studerades tre olika bildbeskrivnings-
situationer. Undersökningsgruppen för den första situationen och uppgiften Viewing Task 
ombads att spontant beskriva bilder som visades. Undersökningsgruppen vid den andra 
situationen och Search Task, ombads föreställa sig att de sökte dessa bilder och hur de vid en 
ideal situation skulle beskriva dem. I den tredje situationen och Memory Task, fick deltagarna 
från den första undersökningsgruppen ur minnet beskriva bilderna de sett fem veckor tidigare. 
Sammanlagt deltog 106 studenter, som skulle påbörja MLS (Master of Library Science) 
programmet, i studien. Utifrån en innehållsanalys av det insamlade datamaterialet hittade 
Jörgensen 47 kategorier av bildattribut, varav de viktigaste oavsett beskrivningsuppgift var; 
objekt, människor, social status, färg, kroppsdelar, placering/läge och aktivitet. En jämförelse 
mellan uppgifterna visade att till exempel abstrakta begrepp och emotionella beskrivningar 
var lägre vid sökuppgiften.19 Bildattributen delades in i tre huvudtyper av bildattribut och i 
tolv attributklasser: 
 

Perceptuella attribut 
1. Objekt (Objects).  
2. Människor (People). 
3. Färg (Color). 
4. Visuella element (Visual Elements). Exempelvis perspektiv eller former. 
5. Rumslig placering och läge (Spatial Location).  
6. Beskrivning (Description). Exempelvis antalet objekt. 
Tolkande attribut 
7. Mänskliga egenskaper och relationer (People Related).  
8. Konsthistorisk information (Art Historical Information). Exempelvis motivkategori. 
9. Abstrakta begrepp (Abstract Concepts). 
10. Handling/narrativ (Story).  
11. Externa relationer (External Relation). 
Upplevelse attribut 
12. Personlig reaktion (Viewer Response).20

 
När det gäller placeringen av objekten i bilden och deras rumsliga förhållande till varandra så 
är det något som användare minns bra och använder i spontana beskrivningar. Att göra dessa 
aspekter tillgängliga i fritextbeskrivningar eller abstracts skulle ge låg precision. Jörgensens 
förslag är ”spatial iconic indexing” där ikoner eller text kan placeras mot något slags rutnät. 
Mänskliga gestalter och objekt är vanliga i innehållsbeskrivningar av bilder och även i 
användares frågor enligt andra undersökningar. Jörgensen tänker sig att ett slags schema 
skulle minska antalet objekt som behöver namnges. Exempelvis ett köksschema kopplat till 
bilden skulle underförstått också innehålla särskilda föremål och händelser.21

 
Jörgensen hittade stöd för att bildens ”story” eller handling var viktig för deltagarna. Till 
denna attributkategori räknar hon kombinationer av bildattribut som svarar mot frågorna; 
vem, vad, när och var.22 Hon skriver att “…just as the participants create a visual construct of 
image elements using words for objects and locations, they also create a ‘story construct’ with 

                                                 
18 Sammanställt av Jörgensen i boken Image retrieval: theory and research 2003 s. 203-224 
19 Se konceptuell begränsning av informationsbehovet. 
20 Jörgensen 2003 s. 235, 243-250 
21 Jörgensen 2003 s. 244-249 
22 Se facetterna i Shatfords metod. 
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words.”23 Valet av ord att beskriva till exempel aktivitetsattributet i en sådan fras kunde ge 
bilden en mening som inte en uppräkning av ord kunde ge.24 Detta menar Jörgenson står i 
kontrast till dekontextualiseringen i dagens indexeringspraktik som listar specifika egenskaper 
hos bilden isolerade från varandra och från det större sammanhanget.25

 
1.1.2.3  Användargenererade deskriptorer 
 
Ett annat forskningsprojekt som också undersökt vilka termer som användare spontant 
tillskriver bilder är Picture Descriptor Project med Brian C. O’Connor, Mary K. O’Connor 
och June M. Abbas.26 De har till skillnad från Jörgensen uppmanat undersökningsdeltagarna 
att inte bara beskriva bilderna utan också sina reaktioner till bilderna. Vid förstudien 
upptäckte forskarna två tydliga mönster:  
 

1. Narrativitet, ett begrepp som sammanfattande beskriver de många svar som innehöll 
små berättelser, associationer till personliga erfarenheter eller som uttryckte frustration 
över att inte kunna placera bilden i ett sammanhang.  

2. Antonymi, ett mönster av nästan helt motsatta deskriptorer som framträdde i svaren.  
 
Forskarna genomförde utifrån detta en större explorativ undersökning av möjligheten att 
samla verbala representationer av användares reaktioner. De använde en webbpresentation 
med 300 fotografier av olika slag. Första webbsidan för projektet innehöll en exempelbild 
med exempelbeskrivningar och sedan textlänkar till bild 1 och så vidare. Deltagarna i 
undersökningen var 120 MLS studenter från olika orter och de fick flera veckor på sig att 
välja ut och beskriva 100 bilder. Deltagarna ombads att beskriva sin upplevelse (response) av 
bilden, beskriva bildens innehåll (subject) och skriva en bildtext (caption). Svaren fördes in i 
en databas och dataanalys genomfördes på de 82 bilder som fått minst tio responser.  
 
Första analysfasen gick ut på att hitta adjektiv och adjektiva fraser som beskrev deltagarens 
reaktion till bilden utifrån dennes direkta konstateranden (t.ex., den här gör mig glad), utifrån 
det tillstånd som tillskrivs bilden (beskrivande substantiv t.ex. avsky, stolthet) och utifrån 
beskrivning av fotografiets karaktäristika (t.ex. ljust skimrande). Beskrivningarna i fältet för 
bildens subject eller innehåll bedömdes mindre intressant eftersom nästan alla deltagare där 
endast namngav objekten i bilden. Analysen visade att av upplevelsefältets genererade data 
var andelen adjektiv som beskriver hela bilden 21 procent med ett medelvärde på tre adjektiv 
per bild. Narrativitet framträdde i 81 procent av beskrivningarna i upplevelsefältet och i 89 
procent av beskrivningarna i bildtextfältet. Det var alltså starkt stöd för narrativitetskonceptet 
och resultatet visar också att användare kan beskriva sina reaktioner. Forskarna upptäckte 
dock inte samma stöd för deras antonymikoncept, vilket de menar skulle kunna förklaras med 
urvalet bilder.27 Men att antonymer förekommer ser de ändå som intressant eftersom det 
annars är ovanligt som ingångar till dokument.  
 
Vid den andra djupare och kvalitativa analysfasen så framträdde narrativitet och även 
antonymi tydligt. Här upptäckte forskarna att även mindre emotiva bilder fick spontana 
affektiva beskrivningar.  

                                                 
23 Jörgensen 2003 s. 251 
24 Jörgensen 2003 s. 207-208 
25 Jörgensen 2003 s. 65 
26 Abbas, June M., O'Connor, Brian C. & O'Connor, Mary K. 1999. User reactions as access mechanism: An exploration 
based on captions for images. Journal of the American Society for Information Science. vol. 50, nr. 8, s. 681-697 
27 Antonymi hittades i 26 bildtexter (55 stycken totalt; 0.67 per bild) och i 44 upplevelsebeskrivningar (97 stycken totalt; 1.2 
per bild). 
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Huvudtyperna av adjektiva responser som upptäcktes i undersökningen är: 
 
Narrativa deskriptorer 

- inledande fraser (påminner mig om… ; ser ut som) 
- narrativa stycken (små historier, story) 
- narrativa termer (nostalgi, bra minnen) 
- allusioner till litteratur (Törnrosa, Terminator) 
- associativa minnen 
- kommentarer om bildproduktionen 

Antonyma deskriptorer 
- bildtext 
- upplevelse 
- överskridande av kategoriernas gränser28 

 
Undersökningen visade att de narrativa deskriptorerna ökade när deltagarna blev mer bekant 
med proceduren. Beskrivningsaktiviteten minskade ju fler bilder som beskrivits, vilket 
forskarna antar kan bero på viss uttröttning och vaneeffekt. Forskarna drar av denna 
undersökning slutsatsen att användare kan bidra med funktionella deskriptorer. De diskuterar 
risken att bli förblindad av innehållsanalys och tabellers gränser. Forskarna anser att 
antonymikonceptet inte nödvändigtvis behöver motsvaras av ett ord och dess exakta motsats. 
Det kan också föreligga när en respondent beskriver bildens innehåll med ett ord som är en 
jämförbar motsats till betydelsen i en fras som en annan respondent skrivit i upplevelsefältet. 
Forskarna noterade också att de adjektiva termerna ibland relaterar direkt till ett objekt i 
bilden, till deltagarens sinnestillstånd eller ibland beskriver bildens ändamål. De samlade 
responserna stödjer inte tydligt definierade kategorier, vilket hade varit praktiskt för 
utvecklingen av framtida återvinningssystem. 
 
Resultatet med narrativa deskriptorer från detta projekt ger särskilt stöd åt Jörgensens 
storyklass och visar också att det är viktigt att ge ingångar till bilders affektiva attribut. Om 
resultatets konsekvens för indexeringen av bilder skriver forskarna i detta projekt att 
variationen i responserna visar hur dynamisk interaktionen är mellan dokument och användare 
och därmed hur svårt det är för indexerare att i förväg beskriva bilder.  
 

1.1.3  Demokratisk indexering 
 
Flera forskare har påpekat att indexeringen är alltför dokumentcentrerad och att mer hänsyn 
måste tas till användarna. Både Corinne Jörgensen och Brian C. O’Connor har gått längre än 
så när de utifrån sin forskning har föreslagit att bildindexeringen bör öppnas upp för en 
bredare publik, så kallad demokratisk indexering.29  
 

Indexing must have a functional, even active, quality to it. Surely, there are circumstances 
in which an external representer can supply terms for objects in an image; and it is even 
quite imaginable that such a representer could generate functional descriptions that some 
users would find useful. Such assumptions place an enormous burden of representation 
and prediction on the shoulders of the representer. Does not gathering functional 
representations from users ease the burden of prediction?.30

                                                 
28 Abbas et al. 1999 s. 694 
29 Jörgensen 2003 s. 255-256 
30 Abbas et al. 1999 s. 692 
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1.1.3.1  Aboutness 
 
O’Connor, O’Connor och Abbas har en teoretisk modell som består av fyra antaganden: 
 

1. Användare kan beskriva bilder och kommentera sin upplevelse av dessa. 
2. Användares beskrivningar kan samlas in. 
3. Utifrån dessa kan det i systemet skapas sökbara kategorier som representerar funktion. 
4. Detta underlättar sökningen för kommande användare med liknande referensramar och 

som har önskemål om bildens funktion och användning. 
 
Det är användare i en frågesituation med vagt medvetna önskemål som får problem med det 
traditionella sättet att indexera bilder. Indexeringen utgår ifrån bilden och förväntningen är att 
användarnas önskemål ska uttryckas på samma sätt. I denna situation kan dock användaren 
bara säga vad hon eller han vill uppnå och ingenting om bilden. Det vanliga sättet att förbättra 
söksystemets anpassning till användarnas olika förutsättningar och behov är ett mellanled 
bestående av mänsklig kommunikation mellan en bibliotekarie och en låntagare. Ett annat 
alternativ, menar O’Connor skulle kunna vara att kontinuerligt samla användnings- eller 
funktionsdeskriptorer från användare och på så sätt underlätta.31 Detta skulle kunna 
möjliggöra en förbättring av bilddokumentens representation och återvinningen av dem, 
eftersom det går att komma åt bildernas så kallade aboutness. Aboutness beskriver ”the 
relationship between a user’s knowledge state and the physically present document”.32  
 
O’Connor jämför beskrivningen av en bilds aboutness med en films recensioner. 
Filmrecensenternas olika omdömen om samma film blir surrogat för andra med liknande 
smak. Precis som vissa väljer biofilm utifrån en favoritrecensents åsikter eller när den erfarne 
referensbibliotekarien förstår låntagarens behov, så ska också denna indexeringsmetod 
fungera.33 Modellen har också gett upphov till en intressant representationsfråga då 
O’Connor, O’Connor och Abbas upptäckte att ”fel” bild kan vara helt rätt och användbar för 
att tillfredsställa en viss användares informationsbehov. I deras forskning så hittade användare 
gärna på bildens kontext vilket då skiljde sig från den ursprungliga fotograferings-
situationen.34  
 
Deras indexeringsmodell skulle innebära att användningsmönstret kommer att speglas i 
fördelningen av och antalet representationer. Det kan också betyda att vissa dokument inte 
blir representerade alls. De ser det dock som att problemen med antalet deskriptorer för varje 
term och heterogeniteten hos användargruppen är bättre än de som handlar om att hitta en 
gemensam teoretisk standard och tillräckligt många representationssätt.  
 
1.1.3.2  Psykologiskt motstånd & ”getting it right” 
 
Jörgensen och O’Connor med flera anser att aboutness går att representera om forskare och 
praktiserande släpper tanken att detta ska göras av utbildade indexerare enligt standard-

                                                 
31 Se O’Connor, Brian C. 1996. Explorations in Indexing and Abstracting: pointing, virtue, and power. s. 150-151 ; Abbas et 
al. 1999 
32 O’Connor 1996 s. 147 
33 På engelska används ibland uttrycken ”peer indexing” och ”user-adaptive”. 
34 O’Connor, Brian C. & O’Connor, Mary K. 1999. Categories, photographs & predicaments: exploratory research on 
representing pictures for access. Bulletin of the American Society for Information Science. vol. 25 nr. 6 s. 19 
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regler.35 Representationssystemen får svårt att fortsätta vara enbart anpassade efter speciella 
användargrupper. Användargrupperna blir liksom bildernas användningsområden fler när 
internet växer. Bra precision kräver att många särskiljande attribut blir beskrivna. Det finns 
ingen standard som passar både den specialiserade och genomsnittlige användaren. Men 
eftersom många indexeringsinstitutioner strävar efter riktlinjen ”getting it right” så undviks 
ofta tolkande bildattribut som Shatford Layne menar är mer subjektiva. Problemet med 
intellektuell indexering av bildens semantiska, affektiva och abstrakta aspekter är så att säga 
inte så mycket brist på verktyg som ovilja att genomföra sådan indexering.36 Det är inte säkert 
att indexeraren har de kunskaper som krävs för att tillföra en viss typ av information till 
representationen, särskilt inte om man anser att det är viktigt att utgå ifrån användarens 
situation. Därför måste det som Hedman kallar ”det psykologiska motståndet” bearbetas för 
att denna nya typ av information ska kunna tillföras. Detta motstånd har sin grund i att 
traditionell klassifikationsteori tänker sig att det är möjligt att med en språklig beskrivning 
uttrycka objektiv kunskap.37  
 
1.1.3.3  Demokratisk indexeringsmetod i praktiken 
 
Det finns olika demokratiska indexeringsmetoder. Ett projekt där en demokratisk 
indexeringsmetod användes för bilder har beskrivits av Brown och Hidderly 1996.38 Varje 
bild i samlingen indexerades av både bibliotekarier och användare. De termer som användarna 
associerade till bilderna samlades i en lista. Denna lista med användarnas indexeringstermer 
kunde sedan konsulteras vid sökning. Jörgensen och Brown & Hidderly påpekar att det som är 
viktigt med denna metod är att vara tydlig med var beskrivningarna kommer ifrån så att 
användarna kan bedöma tillförlitligheten i dessa.39 Jörgensen tänker sig en indexeringsprocess 
där bilden först beskrivs på basnivå och att detta kompletteras efterhand. Detta har testats i 
liten skala på Fine Arts Museum of San Francisco (FAMSA) där det istället för 
katalogisatörer var docenter som lade till fritexttermer i ett ostrukturerat fält i bilddatabasen. 
På detta sätt kan användarna av databasen söka på abstrakta termer och återvinna bilder som 
annars lätt skulle missas. Jörgensen menar att distribuering av  indexeringen släpper in 
ämnesspecialister med flera och minskar arbetsbördan för de professionella indexerarna. 
Denna metod har dock två aspekter som måste beaktas. För det första auktoriteten och 
kunskapen hos dem som beskriver bilden och för det andra korrektheten i terminologin som 
används. Den första aspekten kan lösas genom att den nya informationen förs in i ett särskilt 
fält och den andra genom att terminologin kontrolleras språkligt gentemot ämnesordslistor.40 
När det gäller tekniken så finns det många populära kommersiella verktyg för feedback, 
exempelvis för bok-, film- och skivrecensioner. På sådana webbplatser får slutanvändare 
lägga till egna kommentarer till beskrivningen av till exempel en bok. Genom bidrag från 
andra grupper än professionella indexerare, så kan informationssystemen ge användare 
möjlighet att komma åt såväl storyattribut, affektiva attribut som funktionsattribut, vilka 
vanligtvis anses vara nästintill omöjligt. 
 

                                                 
35 O’Connor 1996 s. 145-155 ; Jörgensen 2003 s. 241 ; Hedman, Thomas 2003. Katalogisering, teorin och filosofin bakom: 
Filosofi och språklära för den som söker information. ; se även teorin om överlappning genom polyrepresentation i 
Ingwersen 1992 
36 Jörgensen 2003 s. 252 ; Shatford Layne 1994 s. 584 
37 Hedman 2003 s. 149-153 
38 Projektet beskrivs i Jörgensen 2003 s. 256 
39 Jörgensen 2003 s. 256 
40 Jörgensen 2003 s. 255 
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2  Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att behandla frågan hur tillgången till bilder kan underlättas 
när informationsbehovet motsvaras av ett eller flera okända bilddokument och inte kan sökas 
utifrån konkret visuellt innehåll. Det kan gälla situationer då användaren söker en digital bild 
vars symboliska eller abstrakta innehåll inte går att förutsäga på pixelnivå utan kräver att en 
människa ser bilden och tolkar budskapet. Det gäller särskilt situationer när användaren 
endast kan uttala sig om bildens funktion. Jag är intresserad av att undersöka en del av den 
demokratiska indexeringsprocessen och de möjligheter som en insamling av användares 
bildbeskrivningar kan ge. 
 
Min hypotes är att användare kan beskriva bilder och sin upplevelse av bilder och mina 
frågeställningar är:  
- Hur konstrueras användares bildbeskrivningar? 
- Vilka aspekter av bilder beskrivs? 
 
 

3  Metod 
 
Jag har valt att genomföra en mindre empirisk undersökning där en grupp användare får 
beskriva bilder och sina tolkningar av dessa bilder. Det blir ett litet test av vad, en av 
institutioner som bibliotek, inte kontrollerad indexering skulle få för följder. Genom 
undersökningen har jag tänkt testa hur själva samlandet av användares bildbeskrivningar kan 
gå till och belysa hur användares representation av bilder kan se ut.  
 

3.1  Undersökningens deltagare 
 
Min undersökningsgrupp består av 22 studenter vid Umeå universitet.41 13 kvinnor och 9 män 
mellan 22 och 45 år (medelåldern är 30 år). Alla studerar första året på påbyggnads-
programmet i Biblioteks- och informationsvetenskap. De har inte hunnit läsa kursen i 
Informationsåtervinning och kunskapsorganisation och därför ser jag dem inte som experter. 
Det finns en viss homogenitet i gruppen som gör att samstämmighet i termval (consistency) 
eller bristen på sådan går att diskutera. Undersökningsgruppen har också en viss heterogenitet 
så att likheter och skillnader inom användargrupper och mellan användare är möjlig att 
diskutera. En homogen grupp delad på hälften skulle ha möjliggjort omvänd presentations-
ordning. Ordningen hålls dock konstant bland annat på grund av det begränsade 
stimulusmaterialet. 
 

3.2  Stimulusmaterial 
 
Mitt val av bilder och antalet bilder är svårt eftersom det kan antas påverka både responsernas 
innehåll och variation, men också motivationen hos deltagarna att ge responser. Jag väljer 
endast fotografier som finns i digital form i en databas. Fyra stycken fotografier väljs ut från 

                                                 
41 Fyra av de 26 tillfrågade hade inte möjlighet att vara med. 
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Västerbottensmuseums databas Sofie42, varav ett fotografi ska användas som exempel. 
Fördelen med att välja fotografier från en kulturarvsinstitutions bildsamling är både att 
fotografierna är ämnesklassificerade43 och att de har en heterogen målgrupp. Fotografierna är 
svartvita, vilket kan ge ett ”gammeldags intryck” och eventuellt sämre identifikation och 
emotionellt intryck hos deltagarna. Fotografiernas gråskala gör dock återgivningen av 
stimulusmaterialet bättre i denna tryckta uppsats. Det som också är gemensamt för bilderna är 
att fotografen är Sven Hansson. Han var under 1940- och 50-talet verksam som Västerbottens 
Kurirens lokalredaktör i Vilhelmina. Fotografierna kan ses som pressbilder, men de 
presenteras utan sådant textmässigt sammanhang. Det sista övervägandet vid valet av bilder är 
att det finns en eller flera människor med i varje fotografi. Ett fotografi av föremål, landskap 
eller djur kanske ger mer symboliska associationer. Fotografier med människor kanske ger 
mer berättande fraser. Enligt tidigare explorativa studier så har det narrativa mönstret 
återkommit i beskrivningar av djurteckningar och fotografier av träd.44

 

3.3  Procedur 
 
Jag tillfrågar undersökningsgruppen några dagar i förväg. Gruppen är vid tillfället för testet i 
två delar (12 respektive 10 deltagare) och grupperna undersöks vid varsitt tillfälle samma dag. 
De sitter samlade i en datorsal efter ett föreläsningspass när jag kommer in och kort 
introducerar uppgiften.45 Introduktionen presenteras muntligt och projiceras på vit duk via 
dator. Jag ger exempel på bild och beskrivningar av bilden för att de ska förstå uppgiften och 
att de inte förväntas vara indexeringsexperter. Det känns ledande att ta för givet att de 
upplever något särskilt, men samtidigt nödvändigt för att kunna komma åt någonting mer än 
bara en lista på konkreta och mer objektiva ord.46 En fråga skulle kunna ha varit att fråga om 
hur bilden skulle kunna användas, men jag valde att utforma instrumentet utifrån Picture 
Descriptor Project.  Bildbeskrivningarna skriver deltagarna in i ett dokument på sina 
respektive datorer. Fotografierna visas på duk och deltagarna kan också öppna ett fönster med 
bilden på sina datorskärmar. Vid autentisk sökning i en bilddatabas skulle bilderna ha 
presenterats på skärmen och eventuell feedback troligtvis skett i text via tangentbordet. Varje 
fotografi visas under fem minuter och jag säger till innan bytet sker. Vid en autentisk situation 
skulle tiden antagligen vara valfri. Jag ber dem slutligen att lämna uppgifter om kön och ålder 
och erbjuder möjlighet till att lämna övriga kommentarer om undersökningen.  
 

3.4  Undersökningssituation 
 
En fundering som uppkom hos en deltagare innan testet var ungefär ”ska vi tänka efter 
också?” och gällde om beskrivningarna endast skulle innehålla fria associationer utan närmare 
intellektuell tolkning. Utifrån svaren verkar alla deltagare ha förstått uppgiften på samma sätt. 
Trots att tangentbord smattrade på under nästan hela fem minuter så tycker jag att 
beskrivningarna var ganska korta, vilket kan tyda på eftertanke och att deltagarna justerade 
dessa innan inlämning. Faktorer som också är relevanta att nämna är att deltagarna kan ha 
varit stressade. Första gruppen kan ha varit hungriga just innan lunch och den andra gruppen 

                                                 
42 Västerbottens museum Sök i samlingarna: fotografier, (databas tillgänglig via webbsida) 
43 Se Bilaga 2. 
44 Jörgensen 2003 ; Abbas et al. 1999 
45 Se Bilaga 1. 
46 Detta hände i Picture Descriptor Projects förstudie då de många MLS studenterna försökte likna Library of Congress 
Subject Headings i sin uppbyggnad med ord, kommatecken och parenteser.  
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kan ha varit trötta sent på eftermiddagen. Efter att jag avslutat testet så stannade några 
deltagare kvar en stund vid båda tillfällena. De var nyfikna på vad det var för bilder och hur 
resultatet skulle analyseras.  
 

3.5  Dataanalys 
 
Mitt datamaterial är indelat i tre delar för varje fotografi och tre fält utifrån de tre delarna i 
beskrivningsuppgiften och sedan i 22 delar för varje deltagare. Alla deltagare gjorde alla 
uppgifter och på ett liknande sätt. Det valfria kommentarfältet fylldes i av tio deltagare som 
alla utom en beskrev uppgiften som ”intressant” och/eller ”kul” eller ”rolig”. Tre av dessa 
sade sig uppskatta att få använda sin fantasi. En deltagare hoppades att hon gjort rätt och en 
annan han tyckte att det hade varit mer kul med mer skilda bilder. Den första tanke som slog 
mig när jag fick se de insamlade bildbeskrivningarna var hur mycket de påminde om det 
tidigare amerikanska forskningsprojektet om användares bildbeskrivningar.47 Jag insåg att 
exempelbeskrivningarna (i båda undersökningarna) förstås varit ganska styrande för 
användarnas egen konstruktion (däremot inte för innehållet).  
 
För datamaterialet som kommer från innehållsfältet gör jag en grov kvantitativ 
innehållsanalys där jag undersöker antalet ord och frekvensen för varje ord. Detta är tänkt att 
visa på beskrivningsaktiviteten för varje deltagare och varje bild och samstämmigheten i 
ordval. Ett ord räknas endast en gång per deltagare. När det gäller böjningar av ord som till 
exempel ”fönster” och ”fönstret” så räknas de i min analys som samma ord, stavfel ignoreras. 
Vissa ord (så kallade stoppord) räknar jag inte med, men deras betydelse för helheten kan 
förstås diskuteras. De är informationsbärande i sitt sammanhang. Knappt hälften av deltagarna 
använder sådana i detta fält. I de flesta fall är det lokalisering eller placering av bildens objekt 
som anges, exempelvis ”på stranden”. I några fall används de i fraser som kopplar ihop 
substantiv och verb, exempelvis ”barn som leker”. Ibland specificerar orden antalet objekt och 
deras placering och riktning.48 Ord som används av minst hälften av deltagarna för att 
beskriva bilden anser jag ha hög grad av samstämmighet. Bildtextfältets beskrivningar 
analyseras främst kvalitativt utifrån sin form och sitt innehåll. Jag undersöker vilka aspekter 
av bilden och deltagarens reaktion till bilden som beskrivs och på vilket sätt. Detsamma gäller 
upplevelsefältets beskrivningar. Denna framväxande analys presenterar jag allteftersom i det 
följande resultatavsnittet. 
 

                                                 
47 Abbas et al. 1999 
48 se Jörgensens attributklass som gäller bildobjektens rumsliga placering och läge. 
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4  Resultat 
 
Resultatet av min undersökning kommer jag att presentera genom att jag för varje bild visar 
exempel på insamlade beskrivningar. Dessutom kommer varje bilds beskrivningar att 
analyseras. Sedan kommer jag att göra en jämförande analys mellan de olika bildernas 
beskrivningar och en sammanfattande analys av denna undersökta användargruppens 
bildbeskrivningar.  
 

4.1  Beskrivningar av Bild 1 
 

  

 

”Kanonkuulaaaa!!!!”  
”Wihaaaaa!”  
Oahhhhha….  
pojken –yihoo!!! 
flickan –vad jobbig han är 
hejhopp!  
Titta på mig! 
Titta! Jag kan hoppa den här vägen 
också! 
Det är roligare att hoppa i sanden! 
Det är roligt att leka! 
Äntligen sommarlov! 
Nu sticker jag hem!  
Vart ska du?  
Oh. Jävlar vad högt det var här! 
Jäklar, jag snubblade! 
Hjälp, jag snubblade! 

Foto: Sven Hansson, Västerbottens museum 
 

4.1.1  Bildtext 
 
Detta fält genererade bildbeskrivningar från deltagarna i form av något jag skulle vilja kalla 
repliker (se pratbubblan ovan) och/eller i form av rubriker (se rutan nedan). 
 
4.1.1.1  Repliker 
 
Hälften (11) av deltagarna beskrev bilden i form av repliker (totalt 16) och citerar vad de tror 
att människorna i bilden säger, tänker eller känner. Detta tolkar jag som att pojken eller 
barnen är det som fångar deltagarnas uppmärksamhet och att de upplevs som viktigt innehåll. 
Replikerna beskriver också på ett indirekt sätt bildens egenskaper eller attribut. Exempelvis 
meningen ”Det är roligare att hoppa i sanden!” tyder för det första på att något i bilden ger ett 
emotionellt intryck av ”glädje”.  För det andra antyder den något om aktiviteten i bilden, 
någon hoppar i sanden. Repliken ”Wihaaaaa!” ser jag som en av flera ljudhärmande ord eller 
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ljudeffekter som deltagare väljer att beskriva bilden med.  Jag tolkar det som att det är pojkens 
replik när han hoppar och att detta också är ett sätt att tillskriva emotioner till människor i 
bilden. Det finns också repliker som har motsatta uttryck (antonymer) för bildens handling, 
till exempel att pojken inte hoppar utan ofrivilligt snubblar. Det begreppsliga innehåll som 
replikerna uttrycker eller representerar, måste ofta sökas i helheten inte genom att analysera 
varje ord på teckensträngsnivå. Exempel på detta är de två replikerna med ordet ”titta” som i 
sammanhanget kan förstås som att pojken vill ha uppmärksamhet. Detta kan då med en 
djupare analys tolkas som att bilden ger uttryck för det abstrakta begreppet ”stolthet”. Jag har 
presenterat replikerna i pratbubblan ovan i en ordning som gör att samstämmigheten mellan 
olika deltagares beskrivningar tydliggörs. 
 
4.1.1.2  Rubriker 
 

”En dag på stranden”  barndomsminnen mod  

på badstranden   sommarbild   Mannen går sin egen väg 

Strandkompisar  sommaren 59   Ta språnget. 

Strandlek   pojke flyr från sin syster  Full fart framåt! 

Sommarlek   mitt första hopp  Ikaros 

Leka Stålmannen 
 
16 beskrivningar konstruerades i vad jag kallar rubrikform av 10 deltagare. Denna form 
kännetecknas av att deltagarna på ett komprimerat sätt har försökt fånga bildens tema, 
handling eller sammanhang. Frasen ”på badstranden” kan jag tänka mig används för att väcka 
ett så kallat kognitivt schema till liv för att beskriva bildens innehåll.49 Schemat kan innefatta 
allt som brukar vara och hända på en badstrand; vatten, sand, rutschkana, barn och lek. Frasen 
”Mannen går sin egen väg” är ännu ett exempel på det olämpliga i att kvantifiera eller endast 
se delarna i en fras. Man då skulle missa det mer symboliska temat om att inte göra som alla 
andra och kopplingen till termen ”mod” och frasen att ”Ta språnget”. En annan intressant 
upptäckt är de två beskrivningarna med allusion till litteratur.  
 
4.1.1.3  Fokus och samstämmighet 
 
Gränsen mellan repliker och rubriker är inte alltid tydlig. Ett exempel på det är ”Full fart 
framåt!” som även skulle kunna vara en replik tillskriven något av barnen på bilden. Frasen 
”pojke flyr från sin syster” är anmärkningsvärd eftersom specificerar bildens aktivitet som en 
flykt och att det är en syskonrelation mellan barnen i bilden. En i denna undersökning mer 
ovanlig bildtext (från deltagare 4) konstruerades som en kort sammanfattning av bildens 
innehåll och handling genom en mer objektivt hållen beskrivning: ”Två för bad klädda barn 
(en pojke och en flicka), i fem till sexårsåldern, leker på en rutschkana vid strandkanten. 
Pojken hoppar ner från rutschkanan. Bilden är svartvit.”  
 
Förutom att deltagarna har valt olika form och konstruerat beskrivningarna olika så har 
ordvalet varierat. Oavsett vilken form beskrivningen har så har ändå samstämmigheten när det 
gäller vilken del av bildens yta som ger störst intryck/uttryck varit stor. I replikerna har 
pojken som hoppar varit mycket viktig och hans emotionella tillstånd. Det syns till viss del 
även i rubrikerna. Många rubriker håller dock fokus på en mer övergripande nivå; på årstiden 
sommar, på platsen stranden och på aktiviteten leken. Vanliga termer, med hög 

                                                 
49 Se exempelvis Jörgensen 2003 
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samstämmighet, är ”lek”, ”strand”, ”sommar”, ”pojke” och ”hoppa”. Här kan man alltså säga 
att Shatfords facetter uppfylls på pre-ikonografisk nivå i alla fall. Viss antonymi syns i 
ordparen; ”snubbla-hoppa”, ”hjälp-yihoo”, ”fly-leka”, ”jobbig-rolig”. 
 

4.1.2  Innehåll 
 
Detta fält genererade beskrivningar som av de flesta deltagare konstruerades som en lista med 
ord. Här nedanför har jag sammanställt en lista på de ord som deltagarna använt för att 
beskriva bildens innehåll.50 En deltagare har skrivit ”flickan iakttar kameran…”, vilket är en 
intressant och ovanligt eftersom det beskriver själva fotograferingssituationen. Samma 
deltagare har fortsättningsvis beskrivit ”pojken … kommer att landa i sanden”, alltså en 
beskrivning av vad som kommer att hända sen. Ett ord som finns med är ordet ”skymtar” från 
frasen ”… ett barn till man skymtar bakom flickan”. Detta beskriver bilden från betraktarens 
perspektiv. 
 
De ord (sorterat efter frekvens) som deltagarna valt att beskriva Bild 1 med är: 
 
barn  17 
rutschkana  17 
pojke  13  
flicka  12  
strand  12 
båt  10  
sommar  8 
leker 7 
vatten  7 
hoppar 4 
bad 3 
sand 3 
badstrand 2  

hav 2  
skog  2 
baddräkter  1 
badkläder  1 
eka 1 
fjäll 1 
himmel 1 
horisont  1 
iakttar  1 
kameran 1 
klättrar  1 
kommer  1 
landa  1 

lekplats  1 
natur 1 
olycka  1 
rutschbana 1 
sjö 1 
skymtar  1 
skärgård  1 
sol  1 
stegen  1 
trappa  1 
tunga  1 
uppdragen  1  
vy 1 

 
Bild 1 har totalt tilldelats 143 ord. Varje deltagare har i genomsnitt använt 6,5 ord för att 
beskriva bilden.51 Totala antalet olika ord är 39, varav 24 har bara tilldelats en gång.52 Av 
dessa sällsynt förekommande ord har de flesta tilldelats av deltagare som använt fler ord än 
medelvärdet i sin beskrivning. Många av de ord som har lägre samstämmighet beskriver 
bildens bakgrund. De vanligaste orden i innehållsfältet för Bild 1 är ”barn” och ”rutschkana”. 
Dessa ord har 17 deltagare använt (77,3 procent). Över hälften av deltagarna är överens om de 
fem orden som är markerade med fet stil ovan 53; ”barn”, ”rutschkana”, ”pojke”, ”flicka”, 
”strand”. Deltagarnas huvudsakliga fokus är på människorna i bilden.  
 
Vid en närmare titt på listan finner jag flera nästan synonyma ord; ”rutschkana-rutschbana”, 
”trappa-stegen” och över- och underordnade ord såsom; ”strand-badstrand”, ”båt-eka”, 
”badkläder-baddräkter”, ”vatten-hav, sjö” och så vidare. Om jag sammanfogar dessa i grupper 
så skulle samstämmigheten i vad deltagarna ser som viktigt i bilden öka och variationen 
minska.  
 

                                                 
50 se 3.5 Dataanalys 
51 Det lägsta antalet tilldelade ord är 4. 
52 24 ord fördelat på 12 deltagare, varav exempelvis en deltagare (nr 9) står för 5 av dessa. 
53 Dessa utgör 49,6 procent av totala antalet ord, men 12,8 procent av antalet olika ord. 
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4.1.3  Upplevelse 
 
Upplevelsefältets beskrivningar består till skillnad från innehållsfältet nästan enbart av 
tolkningar av bilden. Beskrivningarna i detta fält är svåra att presentera genom en avgränsad 
indelning. De flesta deltagarna formulerar beskrivningarna som längre fraser och 
sammanhängande text. Det kan ibland vara svårt att veta om till exempel ett adjektiv eller ett 
emotionellt ord beskriver intrycket av bilden som helhet eller är tillskrivet något eller någon i 
bilden. De mönster i beskrivningarnas form och innehåll som framträtt vid analysen 
presenteras nedan. 
 
Bedömning av bildens helhet: 

- Ger ett gammaldags intryck. 
- Härlig sommarbild 
- Positiv 
- läskig bild där ett barn är på väg att göra sig illa 
- spännande foto i rörelse  

 
Funderingar kring bildens innehåll och handling: 

- Leker pojken eller gör han sig illa?  
- Är det en till pojke bakom flickan? 
- han hoppar åt fel håll! 
- trots att pojken ser ut att falla tycks han inte rädd 
- Benbrott = tråkigt sommarlov 
- Varför hoppar pojken av på sanden? Vågar han inte åka rutschkanan? 
- Det ser somrigt och skönt ut 
- Det ser varmt och härligt ut 

 
Personliga kommentarer: 

- jag längtar till en solvarm strand 
- längtan till sommar. 
- längtar till sommaren  
- Längtar till sommaren..  
- Känsla av att frysa och vara sandig om tårna och blöt i håret.  
- Sommar och bad – kallt vatten.  
- det är kul att vara barn 
- Pirr i magen 
- något av en idyll  
- Tankar om syskon. 

 
Bildens abstrakta och emotionella innehåll: 

- gemenskap  
- glädje 
- roligt 
- somrigt 
- underbart 
- Sommar känsla 
- Sommar! Härligt med sol, strand, bad och lek! 
- förvåning blandat med skräck 
- spänning.  
- koncentration 
- mod 
- Normbrytande för uppmärksamhet.  
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Bildens handling eller tema: 
- ”friskt och sunt uteliv” 
- barn, lek och stoj en solig sommardag. 
- barndomsminne 
- barndomsminnen 
- barnlek  
- härliga barndom 
- härliga sommar 
- sommar 
- sommar 
- Sommar  
- sommarminne 
- Svensk sommar  
- svensk sommarlovsidyll 
- 50-tal…  
- beskrivning: barn som hoppar ner från rutschkana. 

 
Över 50 ord och fraser har använts till Bild 1 i upplevelsefältet. Bilden väcker känslor hos 
deltagande betraktare som på konceptuell nivå har hög överensstämmelse. Många upplever en 
längtan till sommaren, stranden och för vissa väcker den barndomsminnen till liv. Långt över 
hälften av beskrivningarna har något med sommar att göra. Jag ser det som att sommar 
används för att säga någonting mer än bara vilken årstid det är i bilden. För den som lever 
med det svenska klimatet kan ordet sommar i sig vara ett emotionellt laddat schema som 
innefattar adjektivet härlig och känslan av längtan. ”Svensk” är också tilldelad av två 
deltagare. Nästan hälften av deltagarna har med ett positivt adjektiv, det vanligaste är ”härlig” 
och många synonymer till det. Tre antonyma förhållanden noteras, ”frysa-varmt”, ”spänning-
tråkig”, ”läskig-härlig”, ”idyll-skräck”. När deltagare frågar om händelsen i bilden, ser jag det 
både som att de gärna vill ha en story54 och också som att bilden väcker motstridiga 
reaktioner. 
 

                                                 
54 Se Jörgensen 2003 ; Abbas et al. 1999 
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4.2  Beskrivningar av Bild 2 
 

 

 
-håhåjaja  
”Oj, vad åren går…” 
Vilket gott liv jag levt! 
Jag kommer ihåg när jag var barn… 
jag minns… 
Jag längtar ut! 
Vilken vacker utsikt jag har!  
vad blir det för väder idag?  
Ett sådant busväder idag!  
Tråkigt väder idag 
Vilket tråkigt väder det var idag…  
Kommer de inte snart? 

Foto: Sven Hansson, Västerbottens museum 
 

4.2.1  Bildtext 
 
Detta fält genererade precis som föregående bild, beskrivningar i form av repliker (se 
pratbubblan) och/eller i form av rubriker.55

 
4.2.1.1  Repliker 
 
Nära hälften (9) av deltagarna konstruerade sina beskrivningar som repliker (totalt 12) i 
bildtextfältet. Jag tolkar det som att dessa för denna bild gäller vad de tror att människan på 
bilden tänker och känner, snarare än säger. Replikerna speglar både affektivt innehåll och 
abstrakta begrepp, samtidigt som de uttrycker bildens handling; vad som försiggår i bilden.  
 
Jag tolkar användningen av det ljudhärmande uttrycket ”-håhåjaja” som att det ska spegla 
ålderdom och då uttrycket också kanske innefattar en suck så förmedlar detta ett särskilt 
känslotillstånd. Fyra beskrivningar i replikform handlar om vädret. Fyra fraser handlar om 
tankar om livet och minnen. För att förstå vissa fraser måste jag gå vidare och undersöka vad 
deltagarna har skrivit i upplevelsefältet. ”Jag längtar ut!” speglar ett negativt sinnestillstånd 
om frasen ses i sammanhanget att det är en ”Kvinna som har tråkigt”.  
 
 
 
 
                                                 
55 Repliker i pratbubblan och rubriker i rutan presenterar jag i en ordning som tydliggör samstämmigheten i beskrivningarna. 

 19



4.2.1.2  Rubriker 
 

på äldre dagar 

På ålderns höst 

Ensamhet på ålderns höst 

Ensam vid fönstret 

mormor och hennes krukväxter 

kvinna tittar ut över vatten 

”Utsikt” 

Betraktar livet utanför 

Världen ur kvinnas ögon 

kvinna längtar ut 

längtan 

längtan 

”Längtans blåa blomma”  

”I väntan på gratulanterna” 

Minnen från ett långt liv  

Kvinna minns  

Inblick 

Stillhet…tystnad….  

 
18 beskrivningar i bildtextfältet konstruerades i rubrikform av 12 deltagare. Genom att ge 
bilden en rubrik eller titel, verkar deltagarna på ett komprimerat sätt fånga in bildens tema. 
Frasen ”på ålderns höst” används av två deltagare. Detta kan jag tänka mig aktiverar ett 
kognitivt schema hos många läsare. Schemat inbegriper begrepp som förekommer i de andra 
beskrivningarna; stillhet, ensamhet, väntan, längtan och minnen. Vad jag kan se har en av 
deltagarna använt en faktisk boktitel ”Längtans blåa blomma” för att beskriva bilden, en 
litteratur allusion.  
 
4.2.1.3  Fokus och samstämmighet 
 
Några fler deltagare valde att utforma sin bildtext som en rubrik snarare än som en replik. En 
deltagare56 gjorde varken eller: ”En äldre, vithårig, dam blickar ut genom sitt vardagsrums-
fönster. På fönsterbrädet står det krukväxter.” Även i denna beskrivning märks den tolkande 
nivån; kvinnan är en ”dam” som ”blickar ut” och det ”genom sitt” fönster som dessutom är ett 
”vardagsrumsfönster”. Vanliga ord i bildtextfältet, med viss samstämmighet, är ”längta”, 
”väder”, ”kvinna”. För att se större samstämmighet måste beskrivningarna analyseras på 
begreppslig nivå. De två orden ”Utsikt ”och ”Inblick” (se rubriker) kan ses som två 
antonymer, men de är också genomgående teman i deltagarnas beskrivningar av denna bild. 
Hos en deltagare anges fraser som uttrycker båda begreppen som tema för bilden. Fokus är på 
människan i bilden, men de visuella delarna av bilden har gett upphov till en vilja att tolka 
och beskriva vad som inte syns. Bilden ges av många deltagare ett symboliskt innehåll; om 
livet, om ålderdom, om ensamhet, om längtan (tillbaka eller ut). Detta märks även i 
upplevelsefältet senare. 
 

4.2.2  Innehåll 
 
Detta fält genererade beskrivningar som av de flesta konstruerades som en lista med ord.57 
Bild 2 har totalt tilldelats 127 ord. Varje deltagare har i genomsnitt använt 5,8 ord för att 
beskriva bilden. Totala antalet olika ord är 48, varav 32 har bara tilldelats en gång. Av dessa 
sällsynt förekommande ord har drygt 70 procent tilldelats av deltagare som använt fler ord än 
medelvärdet i sin beskrivning. Många av de ord som har lägre samstämmighet beskriver något 
utanför fönstret, bildens bakgrund. Det vanligaste ordet i innehållsfältet för Bild 2 är ”fönster” 
som 21 deltagare använt (95,5 procent). Annars är det bara ordet ”kvinna” som över hälften 
(12) av deltagarna har valt att använda. Detta ord används ofta tillsammans med en 

                                                 
56 Deltagare 4, valde att i bildtextfältet för alla tre bilder konstruera en kort sammanfattning av bildens motiv. 
57 Metod för dataanalys förklaras under rubrik 3.5. 
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beskrivande term, ”äldre kvinna” (7). Flera deltagare beskriver innehållet för Bild 2 i fraser. 
Exempelvis så förekommer ”ut genom” i fem beskrivningar.58  
 
De ord (sorterat efter frekvens) som deltagarna valt att beskriva innehållet i Bild 2 med är: 

 
fönster 21 
kvinna 12 
äldre 10 
dam 9 
blommor 8 
krukväxter 6 
tittar 4 
gammal 4 
utsikt 4 
pensionär  3 
tant 3 
lägenhet 3 
bord 2 
gardiner 2  
betrakta 2 
ljus 2 

advent/jul 1 
amaryllis 1 
blickar 1 
bro 1 
dag 1 
dimma 1 
dålig 1 
ensam 1 
finrummet 1 
fokus 1 
fönsterbläck 1 
grå 1 
hem 1 
kastar 1 
klänning 1  
ljusstake 1 

ljust 1 
mörka 1 
ombonad 1 
ordnad 1 
rummet 1 
skuggor 1 
stillsamt 1 
stort 1 
svart 1 
tyllgardin 1 
vatten 1 
vigselring 1 
vithårig 1 
vy 1 
världen 1 
växter 1 

 
Anledningen till att samstämmigheten vad gäller ordval inte är stor är att de valt att fokusera 
på olika fält av bilden och är olika uttömmande beskrivningarna. Dessutom har förstås många 
ord ett synonymt förhållande till varandra. Ordet ”kvinna” (eventuellt kombinerad med 
”äldre”) kan ses som synonym till ”tant” och ”dam”. Alla deltagare använder minst ett av 
dessa ord i sina beskrivningar och oftast är ordet det första som står i fältet. 17 deltagare 
använder något av orden ”äldre”, ”gammal” eller ”pensionär”. Orden ”växter”, ”krukväxter”, 
”blommor” och ”amaryllis” hör till samma kategori och minst ett av dessa ord används av 14 
deltagare.  
 
Exempel på tolkande snarare än perceptuella attribut är ”lägenhet” och ”ombonad och ordnad 
lägenhet”. Det förekommer också narrativa fraser, ”en grå dag”, och även specifika 
beskrivningar av bildens handling så som ”stillsamt betraktande ”, ”tittar långt ut”. Analysen 
anser jag tyder på att deltagarna är mer subjektiva i innehållsfältet vid beskrivningen av denna 
bild.  
 

4.2.3  Upplevelse 
 
Denna bild fick ännu mer beskrivningar i sammanhängande text i detta fält än tidigare bild 
och narrativ är inte ovanligt. 
 
Bedömning av bildens helhet: 

- bilden ger intryck av ensamhet och ”tillbakablickande”. 
- Dyster bild 
- en mycket nostalgisk bild. 
- gammalt foto 
- Mörk stämning. 
- Stämningsfull bild 

 
 

                                                 
58 Se Jörgensens spatiala attributklass. 
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Bildens handling eller tema: 
- dam instängd i lägenhet 
- Drömmande tant  
- En stilla betraktelse. 
- Ensam kvinna tänker tillbaka på sitt liv 
- Förlorad i tankar 
- hon funderar på drastiska åtgärder i sitt liv för att röra om i grytan och liva till tillvaron som hon tycker 

blivit på tok för ensidig och tråkig de senaste åren. 
- julaftons förmiddag - en farmor eller mormor väntar på barnbarnen.  
- Kvinna som har tråkigt. 
- livet är för kort 
- Stillsamheten efter ett långt och strävsamt liv.  
- tillbaka blickar på sitt liv 
- åren springer förbi henne 
- får associationer till 1880-talet: kvinnan i konsten och kvinnas emancipation  

 
Bildens abstrakta och emotionella innehåll: 

- drömmar 
- ensamhet 
- ensamhet 
- ensamhet  
- erfarenhet  
- Förnöjsamhet 
- historia  
- Känslan av att vara liten i historien. 
- lugn och frid blandat med vemod,  
- lugnet här inne – farligheter där ute  
- långtråkighet  
- längtan 
- längtan  
- längtan bort 
- längtan bort  
- Längtan 
- längtan 
- minnen 
- Nostalgi 
- oro 
- Saknad  
- Sorgligt, fundersamt, mins.  
- Vila, lugn och eftertanke.     
- värdighet 

 
Funderingar kring bildens innehåll eller handling: 

- ensamhet, väntar hon på någon? 
- hon ser rofylld ut   
- Hon ser ut att fundera över livet och hur det blivit.  
- Hon är finklädd, jag tror det är en högtidsdag av något slag. 
- Jag tror hon väntar besök av någon.  
- Jag undrar om kvinnan är ensam och lessen eller om hon tittar ut på sin fina utsikt från fönstret. Hon ser 

lite lessen ut dock, vilket får mig att tänka att hon kanske inte har så många att umgås med på äldre 
dagar. 

- Kvinnan ser ensam, övergiven, ut.  
- någon som ser ut genom fönstret men kanske egentligen ser mer ”inåt”.  
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Personliga reaktioner: 
- Tänker på mor/farföräldrar.  
- mormor, farmor 
- skulle gärna ha sådan utstrålning i den åldern 
- Hemlängtan 
- gammeldags hem 
- städat hem/rum 
- Kan nästan höra klockticket… 

 
Över 60 ord och fraser har använts till Bild 2 i upplevelsefältet. 19 deltagare har beskrivit sin 
upplevelse med en eller flera fraser och ord. De flesta kommentarerna rör vad kvinnan gör 
och hur hon känner sig. Bilden väcker känslor hos betraktaren som följer de två delvis 
antonyma spåren ”förnöjsamhet”, ”lugn” eller ”ensamhet”, ”tråkigt”. Bilden ger reaktioner 
som av närmare en tredjedel beskrivs med ensam(het), längtan (bort eller tillbaka) och liv(et). 
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4.3  Beskrivningar av Bild 3 
 

 

 
Titta!  
titta vad jag har hittat 
Titta på dom konstiga spåren! 
Se vad jag hittade! 
Åhh, jag ser spåren i snön..! 
- vad har vi här då? 
-men … vad är detta! 
Vad är det här för djur? 
Vad har passerat här? 
Här har den nog gått!  
Han har passerat här  
Här har han gått!  
Kolla, här har någon gått! 
Ungefär storlek 9 skulle jag säga… 
Snart haffar jag tjuven! 
”Se här, gärningsmannen har lämnat 
spår trots allt! Heureka!”  
”Hade inbrottstjuven lämnat några 
spår i snön?”  
 

Foto: Sven Hansson, Västerbottens museum 
 

4.3.1  Bildtext 
 
Detta fält genererade, precis som för föregående bilder, beskrivningar i form av repliker (se 
pratbubblan) och/eller i form av rubriker.  
 
4.3.1.1  Repliker 
 
17 beskrivningar konstruerades på detta sätt av 13 deltagare. De formulerar repliker som 
uttrycker vad de tror mannen på bilden säger, tänker eller känner och vad som händer i bilden. 
De avslutar ofta repliken med utropstecken, citattecken eller frågetecken. Den sista frasen 
tycker jag påminner om berättarrösten i en bok. Alla beskrivningar kretsar kring synonyma 
fraser om mannens upptäckt av spåren, ”titta-se-kolla”, som vissa kopplar antingen till en 
människa eller också ett djur som ”gått-passerat-lämnat spår”. Detta tyder på samstämmighet 
mellan deltagarna vad gäller fokus. 
 
4.3.1.2  Rubriker 
 
11 beskrivningar konstruerades som rubriker av 9 deltagare. Dessa beskrivningar är som 
rubriker som talar om bildens tema med en kort fras. Frasen ”spår i snö” kan aktivera ett 
schema, som kan innefatta antonymerna mänskliga spår eller djurspår, vilka hittas av någon, 
på jakt, på vintern. En beskrivning har en allusion till ett ordspråk, ”Vad som göms i snö 
kommer fram i tö”. De två beskrivningarna i slutet är narrativa fraser med en aktör och en 
aktivitet och inte typiska rubriker.  
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Hack i häl på jagad varg 
I jaktens hetta 

Detektiv på spåret 
”På spåret….” 
På spåret  

Spår i snö 
spår i snön 
Spår i snön.  
Vad som gömmer sig i snö…  

man hittar något i snön 
poliskommissarien studerar brottslingens fotspår noggrant 

 
4.3.1.3  Fokus och samstämmighet  
 
Attribut så som föremål tycker jag att man sammanfattningsvis kan säga inte betonas i 
bildtextfältet utan antagligen är delar som bidragit till helhetsintrycket av bildens handling. 
Samstämmigheten när det gäller fokus är på spåren i snön. Några deltagare har valt att 
utforma bildtexten med både en rubrik och en replik för just denna bild. De flesta 
beskrivningar konstruerades dock som repliker. En deltagare valde att konstruera en ganska 
formell, men ovanligt målande beskrivning av bilden: ”En medelålders man iförd hatt med 
brätte och ullig vinterrock lyser med en ficklampa i snön samtidigt som han med sin högra 
hands pekfinger krafsar i snötäcket. I den mörka bakgrunden återfinns några snöbeklädda 
kvistar.”59

 

4.3.2  Innehåll 
 
man 19 
snö 19 
ficklampa 15 
hatt 13 
spår 10 
buskage60 6 
pekar 3 
rock 3 
tittar 3 
vinter 3 
fokuserad 2 
fotspår 2 
medelålders 2 
natt 2 
pälskrage 2 
träd 2 
 

vinterkläder 2 
vinterrock 2 
aktivitet 1 
amerikansk 1 
anställd 1 
betraktar 1 
brottsplats 1 
bär 1 
detektiv 1 
grenar 1 
hittar 1 
huvudet 1 
kappa 1 
klädstil 1 
mörkt 1 
ny 1 

polisen 1 
prydlig 1 
pälsjacka 1 
rovdjursjakt 1 
skinnjacka 1 
snötäckta 1 
spaning 1 
studerar 1 
tjock 1 
trädgrenar 1 
ung 1 
ute 1 
vinterbild 1 
vinterskog 1 
välklädd 1 

 
Bild 3 har totalt tilldelats 139 ord. Varje deltagare har i genomsnitt använt 6,3 ord för att 
beskriva bilden. Totala antalet olika ord är 47, varav 29 har bara tilldelats en gång.61

Ord som tilldelades bilden av över hälften av deltagarna var dessa fyra: ”man”, ”snö”, 
”ficklampa” och ”hatt”. Många av deltagarna har i innehållsfältet formulerat korta fraser, nio 
                                                 
59 Deltagare 4, nu ännu utförligare än tidigare bilder. 
60 buske, buskar, buskage 
61 13 deltagare står för de 29 unika termerna. 
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av dessa ser ut ungefär så här; ”spår i snön” eller ”man i hatt tittar på något i snön”.62 Det som 
är tydligt i över hälften av beskrivningarna är att mannens kläder utmärker sig. Några 
deltagare ger tydliga beskrivningar av detta; ”Välklädd i tjock skinnjacka och med prydlig 
hatt på huvudet”. Sådana beskrivningar innehåller flera av de ovanliga orden.  
 
Analysen visar att viss ordvariation beror på att deltagarna väljer att beskriva samma sak med 
olika men synonyma ord, ”titta-betrakta”, ”pälsjacka-skinnjacka”, ”rock-kappa”. Antonymi 
förekommer också, ”medelålders-ung”, ”rovdjursjakt-brottsplats”. Många deltagare 
konstruerar sina bildbeskrivningar som narrativa fraser med en aktör och aktivitet, alltså en 
story. Detta gör att en analys av innehållsfältet genom att plocka ut ord särskilt till denna bild 
riskerar att missa betydelsen som helheten har.  
 

4.3.3  Upplevelse 
 
Denna bild har fått kreativa beskrivningar i detta fält, oftast i sammanhängande text, 
kompletterat med ett par ord. 
 
Bedömning av bilden som helhet: 

- Jag får en bild av ”Twin Peaks”serien. 
- Deckare  
- Kunde vara omslag till en deckare. 
- som en film: typ en sån mysig svartvit deckare  
- Ser ut som en scen ur en svensk deckare från 1950-talet. Jag associerar till Hillman-deckarna med Karl-

Arne Holmsten i huvudrollen. 
- får mig att tänka på någon gammal svartvit långfilm  
- Gammal bild.  
- Intresseväckande och ett intryck av spänning.  
- Spännande.  
- Spännande…  
- Mörker och ljus, varmt och kallt.  
- Känsla av aktivitet bryts av mot bildens rum; den stora lugna skogen. Blir som ett maktspel.  
- vill visa på kunskap 

Många deltagares beskrivningar i upplevelsefältet är konstruerade som en sammanfattning av 
helhetsintrycket av bilden. Fyra deltagare nämner deckare, vilket jag tolkar som en placering 
av bilden i en genre. Två allusioner till specifik litteratur/film används. Några säger något om 
hur de upplever stämningen i bilden. 
 
Bildens handling eller tema:  

- en aktiv man som undersöker något.  
- Han har funnit ett intressant djurspår. Kanske är det den varg som sägs stryka omkring i trakten? 
- här har det hänt något, nyfikenheten stillas  
- Man på jakt efter kriminell  
- Man på jakt efter rovdjur 
- sökande efter något nytt 
- Vändning i polisutredningen gällande den senaste tidens skumma ritualmord, konstapel Östensson 

upptäcker häpnadsväckande och viktiga spår som gärningsmannen slarvigt (eller medvetet?) lämnat 
efter sig…  

 
Dessa fraser uttrycker handling i form av fras med aktör och aktivitet eller beskriver själva 
händelsen i bilden. Den sista kan sägas vara en allusion till en påhittad (?) litteraturkälla.  
                                                 
62 Sammantaget kommer bildens facetter (vem, vad, när, var) med: man, pekar, vinter, ute. 
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Funderingar kring bildens innehåll och handling: 
- känns lite 20-30-tal eller nåt med tanke på mannens kläder  
- det ser ut att vara kallt  
- Mörkt, kallt, i den munderingen gör han inga långa spårningar.  
- Han ser spänd och förväntansfull ut. 
- Mer nyfiken på mannen än på upptäckten.  
- det är lite detektivkänsla över den där snubben. 
- Mannen ser ut som gammaldags detektiv.  
- Detektiv som spårar en brottsling eller bara någon som tittar på djurspår? 
- Jag tänker att mannen har hittat några konstiga spår eller att han är detektiv och har hittat en ledtråd i 

spåret i snön. 
- Han verkar spåra något, djur eller människa? 
- Jag undrar vad han ser i snön, är det spåren det gäller, eller något annat 
- han hatt hittat något. Jag vill veta vad. 
- intresse för vad som pågår 
- Vem blir vinnaren i jakten?  

Här syns deltagarnas kommentarer kring sin tolkning av bildens handling och sina slutsatser. 
Detta tycker jag visar på deltagarnas engagemang i uppgiften. Tre deltagare diskuterar med 
sig själv utifrån två antonyma fraser.  
 
Bildens abstrakta och emotionella innehåll: 

- målmedvetenhet 
- engagemang 
- entusiasm  
- förväntan  
- förväntan  
- intresse  
- iver  
- lust  
- nyfikenhet 
- spänning 
- spänning 

 
Över 50 ord och många hela fraser har använts till Bild 3 i upplevelsefältet. Bilden väcker 
känslor hos betraktaren som på konceptuell nivå har hög överensstämmelse. Intresse och 
nyfikenhet verkar både tillskrivas mannen i bilden som den upplevelse bilden ger deltagarna 
själva. Vissa beskrivningar är inte bara en kort beskrivning av bildens handling (narrativ) utan 
ett litet utdrag ur en bok. 
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4.4  Användares bildbeskrivningar 
 
För att belysa deltagarnas sätt att konstruera sina bildbeskrivningar så har jag valt ut två 
deltagares beskrivningar som typiska exempel. 
 
Exempel 1 (deltagare 9) 
 Bildtext  Innehåll  Upplevelse  
1 Ta språnget.  

  
Barn, pojke, flicka, sjö, lekplats, 
bad, eka, vy, sommar?, natur.    

Ger ett gammaldags intryck. 

2 På ålderns höst.  
  

Dam, pensionär, betraktande, 
krukväxter, blomma, fönster 

bilden ger intryck av ensamhet och 
”tillbakablickande”. 

3 Spår i snön. 
  

snö, man i hatt, ficklampa, rock 
med pälskrage, pekar, träd, spår, 
fokuserad, vinter, natt. 

Intresseväckande och ett intryck av 
spänning. 

 
Exempel 2 (deltagare 19) 
 Bildtext  Innehåll  Upplevelse  
1 Jäklar, jag snubblade! /Nu sticker 

jag hem! /Vart ska du? 
 

Barn, pojke, flicka, rutschkana, 
strand, båt, bad, olycka 

Det ser somrigt och skönt ut / trots 
att pojken ser ut att falla tycks han 
inte rädd /jag längtar till en 
solvarm strand 

2 Vilket gott liv jag levt! / Kommer 
de inte snart? / Ett sådant busväder 
idag! 
 

Kvinna, äldre kvinna, amaryllis, 
fönster, advent/jul, vigselring, 
tyllgardin 

Hon ser ut att fundera över livet 
och hur det blivit. / julaftons 
förmiddag - en farmor eller 
mormor väntar på barnbarnen. /hon 
ser rofylld ut / skulle gärna ha 
sådan utstrålning i den åldern 

3 Kolla, här har någon gått! / Vad är 
det här för djur? 
 

Man, hatt, ficklampa, snö, fotspår, 
vinterrock, trädgrenar 

Han ser spänd och förväntansfull 
ut. / får mig att tänka på någon 
gammal svartvit långfilm/ det ser 
ut att vara kallt 

 
I dessa exempel ser man att dessa deltagare eller användare konstruerar sina beskrivningar på 
ett visst sätt oavsett bild. Det första exemplet visar en användare som konstruerar bildtexten 
som en kort rubrik, listar en viss mängd ord som beskriver innehåll och formulerar 
kommentarer om upplevelse som ”ger ett … intryck”. Det andra exemplet visar en användare 
som valt en replikkonstruktion som bildtext med flera alternativ, en lista med ord för 
innehållet och en upplevelsebeskrivning som formuleras som ”… ser … ut”. Det är viktigt att 
vid analysen tänka på att deltagarna kan ha sett till sin hela beskrivning. Det som i 
innehållsfältet anses som särskilt viktigt för deltagarens upplevelse syns i de övriga fälten. 
Fälten kan anses täcka upp för varandra, och också överlappa.  
 
Jämförelse mellan bildernas beskrivningar utifrån kvantitativ analys av innehållsfältet. 
Bild 1 2 3 
Tilldelade termer 143 127 139 
Olika termer (antal termer med frekvensen1) 39 (24) 48 (32) 47 (29) 
Termer per deltagare, aktivitet 6,5 5,8 6,3 
Termer med hög samstämmighet, >11 deltagare 5 2 4 
 
Jämförelsen mellan aktiviteten och samstämmigheten mellan bilderna i tabellen ovan väcker 
frågan: Är det något särskilt med Bild 2? Den har lägst antal tilldelade termer, men ändå flest 
olika termer. Om det beror på bilden eller om det är en effekt av att det är nummer två i 
presentationen och att deltagarna därför vant sig vid uppgiften är svårt att avgöra. Dess lägre 
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samstämmighet vad gäller termval kan bero på synonymitet mellan termerna. Till den andra 
bilden och sedan den tredje finns en tendens till att fler deltagare beskriver bilderna med 
fraser. 
 
De bildbeskrivningar som jag samlade innehåller termer för de ämnen som sedan tidigare 
tilldelats just dessa bilder.63 Användarnas beskrivningar täcker även in inre eller yttre aktivitet 
i de båda porträtten. Specifikt namngiven person anges i de båda porträttens information, 
vilket inte är information som kan förväntas från vanliga användare. I det ordinarie 
bildtextfältet för Bild 3 ges information om att mannen är konditor och ingen detektiv. Han 
tittar på djurspår och jagar inte någon brottsling. Bilden är dock ändå användbar som till 
exempel bokomslag till en deckare enligt undersökningsdeltagarna, vilket jag tycker är 
intressant. Ett tydligt komplement ger användarnas beskrivningar när det gäller det emotiva 
innehållet. Dessutom uttrycks ett sammanhang mellan objekt i bilden. Beskrivningarna ger 
också en historia till bilden. 

                                                 
63 Se Bilaga 2. 
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5  Diskussion 
 
 
Mitt övergripande syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur återvinningen av bilder 
kan underlättas när användare söker efter aspekter hos bilder som inte kan indexeras med 
CBIR metoder. Det kan handla om situationer när användare önskar en bild med ett abstrakt 
eller emotionellt innehåll eller när användare endast kan uttrycka bildens aboutness eller 
funktion. Den första situationen är ofta problematisk på grund av bristande överensstämmelse 
mellan användarens informationsbehov och bildernas representation. Detta eftersom 
traditionell intellektuell indexering visat sig undvika sådan subjektiv innehållsbeskrivning. 
Den andra situationen har ännu större brister eftersom professionella indexerare och system 
har svårt att ta hänsyn till dagens heterogena användargrupper. Jag har därför valt att med ett 
användarperspektiv fokusera på den demokratiska indexeringsmetoden och de möjligheter 
som användares bildbeskrivningar kan ge.  
 
Min hypotes har varit att användare kan beskriva bilder och sina upplevelser av bilder och 
också att jag kan komma åt dessa genom min metod. Detta grundantagande och verktyget för 
att samla in beskrivningarna har jag utformat utifrån tidigare liknande amerikanska 
användarundersökningar.64 Jag har helt enkelt visat tre fotografier för en grupp användare och 
uppmanat dem att skriva en bildtext, beskriva innehållet och beskriva sin upplevelse. Med 
vägledning av ett exempel kunde alla användare genomföra uppgiften. Mitt antagande verkar 
således stämma. 
 
Mina frågeställningar har varit:  
- Hur konstrueras användares bildbeskrivningar? 
- Vilka aspekter av bilder beskrivs? 
 
Bildbeskrivningarna följde anvisningarna i instruktionen och bestod av tre delfält. Tanken 
med denna styrning var att komma åt någonting mer än bara en traditionell 
innehållsbeskrivning – att komma åt bildens aboutness. I bildtextfältet konstruerades hälften 
av de deltagande användarnas beskrivningar som en replik som yttrades av en människa i 
bilden. På detta sätt representerades bildens aktivitet och emotionella aspekter. Nästan hälften 
av användarna konstruerade bildtexten som en rubrik som ofta beskrev en aktör och en 
aktivitet eller ett mer symboliskt tema. Innehållsfältets beskrivningar konstruerades oftast som 
en lista med termer. Det fanns en tendens som skulle kunna tyda på att användarna 
allteftersom valde mer nyanserade termer istället för termer på basnivå ju mer de vande sig till 
uppgiften. Upplevelsefältets beskrivningar konstruerades av de allra flesta som fraser som 
kommenterar det helhetsintryck de får av bilden, men även mer tolkande beskrivningar av 
bildens handling och människan i bildens tankar och känslor. Det fanns mönster som tyder på 
att beskrivningens form hänger ihop med användaren snarare än bilden. Innehållet i 
beskrivningen beror självfallet både användare och bild. Det är dock liknande aspekter av 
bilderna som representeras och samstämmigheten är inte så låg på begreppslig nivå. 
 
Användarnas beskrivningar av det centrala i bilden och aboutness görs på ett sätt som gör det 
svårt att plocka ut och räkna termer. Termerna förstås bäst i sitt sammanhang. Ibland har jag 
ändå upplevt det svårt att skilja på vad tillskrivningen syftar på. Det finns inga fasta 
kategoriseringar vilket har gjort analysen svårare och i vissa studier använder man minst två 

                                                 
64 Se Jörgensen ; O’Connor ; Abbas et al. 
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tolkare för att förbättra reliabiliteten. Istället har jag visat olika sätt att analysera resultatet och 
det ger transparens och möjlighet till replikation. 
 
Den experimentella situationen och instruktionens styrning påverkar givetvis mitt resultat och 
möjligheterna för mig att dra slutsatser. Den undersökta användargruppens beskrivningar 
uppkom inte från reella informationsbehov och visar inte deras användarrelevansutvärdering 
av bilderna i en autentisk söksituation. Jag tycker dock att det finns fördelar med att 
användargruppen inte behöver begränsas av informationssystemet eller förväntningarna kring 
det. Jag tycker också att metoden är lämplig för att testa den teoretiska modellens två första 
antaganden och min hypotes. Dessutom är den som sagt möjlig att replikera. Sedan så finns 
det förstås andra sätt att samla in användares bildbeskrivningar och andra sätt att undersöka 
möjligheterna till demokratisk bildindexering. Troligtvis konstruerar användarna sina 
beskrivningar annorlunda om de riktas som en sökuppgift till en bibliotekarie eller om de får 
till uppgift att muntligt beskriva bilderna för en blind människa. Det enda som jag kan uttala 
mig om är min analys av hur just denna grupp användare i just denna situation med just dessa 
bilder konstruerade sina beskrivningar och vilka aspekter av bilderna som på detta sätt blev 
skildrade. Många slutsatser har dock stöd i tidigare liknande undersökningar. 
 
Resultatet från denna undersökning är att när dessa användare verbaliserar sitt visuella intryck 
konstruerar de beskrivningen som en berättelse. Detta överensstämmer också med story-
klassen i Jörgensens forskning och de narrativa deskriptorerna i Abbas, O’Connor & 
O’Connors projekt. Det är inte ovanligt att användarna hittar på en historia kring bilden eller 
uttrycker en vilja att veta vad som verkligen händer i bilden. Detta har varit ett mönster i de 
tidigare undersökningarna även för bilder utan människor. Denna tydliga strävan efter 
meningsskapande tycker jag är intressant och de verbala beskrivningarna av denna process 
tillför verkligen någonting extra i representationen av bilderna.  
 
Bilder kännetecknas av mångtydighet. Beskrivningar av bilder innebär förstås en subjektiv 
tolkning, en interaktion mellan användare/betraktare, situation och bilddokument. Tanken, i 
den teoretiska modell som denna demokratiska indexeringsmetod bygger på, är att användare 
med liknade referensramar ska ha användning för denna subjektiva tolkning. Detta antagande 
kan indirekt diskuteras utifrån min studie. Hur kan då användares beskrivningar förbättra 
bilders representation? Användarna i denna undersökning har tillfört beskrivningar som täcker 
alla Shatfords facetter särskilt på pre-ikonografisk nivå. Att användare på specifik nivå ska 
kunna namnge, för dem okända, personer eller platser i bilden är inte att förvänta. 
Beskrivningarna av aboutness har inte gett så många privata associationer utan snarare 
konnotationer, vilket gör det användbart för andra. Jag tycker att samstämmigheten inom 
denna användargrupp gör att representationer av dessa beskrivningar skulle förbättra 
bildåtervinningen för liknande användare i framtiden. Antalet synonymer kan tyda på att 
användarna ser samma sak i bilden som viktig att beskriva, men uttrycker detta på olika sätt. 
Ett och samma innehåll/begrepp kan uttryckas med många olika bilder/ord. Samstämmigheten 
skulle ju då öka med en tesaurus, dock med informationsförlust som följd eftersom 
synonymer sällan har exakt samma betydelse.  
 
Frågan är hur termvariationerna ska hanteras. Antonymer är inte ovanliga i användares 
beskrivningar. Är det viktigt att sortera bort synonymer? Hur många användare använder 
möjligheter med avancerad sökning och tesaurushjälp? Frågan är om representationen av 
bilder blir bättre om närsynonymer och annan variation elimineras. Att eliminera dessa skulle 
inte vara adekvat med tanke på att kommande användare skulle kunna söka på just den 
närliggande termen. Dessutom så har synonymerna inte alltid samma betydelse utan endast en 
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liknande betydelse, vilket gör att ”dam” betyder något mer/annat än ”kvinna”. I en stor 
bildsamling kan en sökfråga med termen ”kvinna” vara för generell och ge alltför många 
träffar. Kanske det naturliga språkets rikedom kan tillföra något, en viktig aspekt av bilden 
som motsvarar en viss användares informationsbehov eller dennes sätt att uttrycka sig. Om 
beskrivningarna släpps in, så kan variationerna öppna upp ögonen för hur andra kan uppleva 
bilden. Indexeringen skulle fungera kompletterande och underlätta för användare att hitta 
intressanta bilder genom att söka på nytta och värde. Indexeringen skulle kunna bli mer 
funktionell och praktisk. 
 
Den demokratiska indexeringsmetoden kan också innebära att användare får ”göra sin röst 
hörd” och sedan bli indirekt representerade i systemet. Även om informationssystemet strävar 
efter kontroll och ”getting it right” så kan användarnas beskrivningar vara användbara. Den 
professionelle indexeraren kan utifrån användares frågor och beskrivningar komplettera med 
nya aspekter i efterhand. Synonymer kan elimineras om det anses eftersträvansvärt. Ett annat 
alternativ kan vara ett virtuellt mellanled som kan ge information som: ”Användare som 
ställde denna sökfråga blev nöjd med denna bild” eller ”denna bild användes för detta 
ändamål av dessa användare”. Detta skulle vara till hjälp för användare med 
informationsbehov som endast kan definieras utifrån funktion. Mitt förslag för fortsatt 
forskning är att testa metoden på andra användargrupper. Den praktiska designen av ett 
demokratiskt indexeringssystem skulle också vara intressant att testa. Att koppla en 
feedbackfunktion till ett fält i en större bilddatabas och utforma den som något populärt 
system på webben skulle vara spännande att undersöka.  
 
Min uppsats är en explorativ undersökning av användares bildbeskrivningar, men kan också 
ses som ett inlägg i debatten som IR-forskare för om hur bildsamlingars tillgänglighet kan 
förbättras. CBIR metoder kan inte ensamma ge tillfredsställande bildåtervinning för alla olika 
användare och former av informationsbehov. Detta gäller också de traditionella indexerings-
metoderna. Den starkt växande nätverksmiljön gör det omöjligt att förutsäga och ta hänsyn till 
alla olika användargruppers behov vid indexeringen. Representationen av bilders tolkande 
attribut och subjektiviteten i denna beskrivning tycker jag borde ses som en tillgång i stora 
bildsamlingar. En lösning skulle kunna vara att informationsåtervinningssystemet öppnar upp 
för demokratisk indexering, integrerar indexeringen i återvinningsprocessen och därigenom 
underlättar för användare som vill söka på emotiva, evokativa och associativa aspekter av 
bilder. Systemet skulle kunna anpassa sig efter användaren och istället för att enbart utgå ifrån 
bilddokumentet kan utgångspunkten vara informationsbehov och aboutness. 
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Bilaga 1 
 
Introduktion av bildbeskrivningsuppgiften 
 
Denna undersökning innebär att du ska betrakta och beskriva tre bilder.  
 
Lista ord och fraser som du tycker förklarar varje bild, beskriver vad den föreställer och som 
beskriver dina tankar, känslor och associationer kring bilden!  
 
Varje beskrivning kan delas in i tre delar: 
a) Bildtext (caption) 
b) Innehåll (subject) 
c) Upplevelse (response) 
 
 
Obs, det finns ingen rätt eller fel bildbeskrivning!  visa exempelbild >
 
 
Exempelbild 

 
 
 
a) Bildtext: Usch, vilken andedräkt! 
en annan bildtext: Hunden, människans bästa vän 
 
b) Innehåll: kvinna, hund, schäfer, man, familj 
 
c) Upplevelse: roligt familjeporträtt och söt hund 
en annan reaktion: jag tycker schäfrar ser farliga ut 
 
 
Du har fem minuter på dig per bild. Jag säger till innan bildbyte. 
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Bild 1 

 
 
Bild 2 

 
 
Bild 3 

 
 
 
 
Avsluta med att fylla i 
Kön:     
Ålder:   
 
 
Vad tyckte du om att göra dessa bildbeskrivningar? Lämna eventuella kommentarer. 
 
 
 
 
Frågor? Kontakta mig: 
elhjon97@student.umu.se
 
 
 
Tack för att du ville vara med i denna undersökning! 
 
 
© 
Obs! alla fotografier i materialet är skyddade av upphovsrätten.  
Fotograf är Sven Hansson och fotografierna finns i Västerbottens museums fotoarkiv. 
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Bilaga 2 
Fotografiernas ämnesklassifikation 
 
Bildernas formella klassifikation65 utifrån Outline, ämneskategorins namn står inom parantes. 
 
Bild 166

Motivkategori: Verksamhet  
Realnummer:   Ämnen:
302 (Personlig kropps- och skönhetsvård)  Bad 
484 (Resande och turism)    Sommarkoloni 
855 (Barndom)   Barn 
 
Bildtext:  
På första majblommans sommarkoloni i Lövåsen, Vilhelmina. 
 
 
Bild 267

Motivkategori: Porträtt 
Realnummer:   Ämnen:
885 (Vuxenålder)   Kvinna 
353 (Heminredning och möblering)  Interiör 
353 (Heminredning och möblering)  Krukväxt 
 
Bildtext:  
Fru Hedvig Holmgren, född Gavelin, maka till förste schaktmästare Holmgren, Lövliden, 
Vilhelmina. 
 
 
Bild 368

Motivkategori: Porträtt 
Realnummer:   Ämnen:
136 (Fauna)    Djurspår 
885 (Vuxenålder)   Man 

Lospår 
Bildtext:  
Konditor Stig Marcusson, Vilhelmina, tittar på spår av lo i Granberget utanför Vilhelmina. 
 
 
Förutom ämnesattributen är också bildernas tre övriga attributtyper representerade i denna 
beskrivning.69 Biografiska attribut om upphov och förvärv, exemplifierande attribut som talar 
om att det är ett fotografi och relationsattribut som visar kopplingar till andra dokument om 
fotografen och hans fotografier. De har använt Outline för svenska museer, vilket inte är ett 
finfördelat system och där rådet är att tre av de sju aspekterna för bildklassificeringen bör 
användas. Outline anses anpassat efter både personal, forskare och skolelever. 

                                                 
65 Enligt Västerbottens museum. 
66 Västerbottens museum, Foto nr A 1331 14 
67 Västerbottens museum, Foto nr A 1331 5  
68 Västerbottens museum, Foto nr A 1319 3 
69 Se Shatford Layne 1994 
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