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Om forskningen kring bildindexering inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga området, 
belyst genom Kungl. bibliotekets bildsamlande 
verksamhet 

ULRIKA KJELLMAN

Inledningsvis redogör texten mer allmänt om forskningen kring katalogisering och 
indexering av bilder inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området.1 
Därpå diskuteras hur biblioteken i allmänhet och Kungl. biblioteket (KB) i synner-
het hanterat, ordnat och beskrivit sitt bildmaterial. Här kommer jag att hänvisa till 
det arbete som jag presenterat i min avhandling Från kungaporträtt till läsketikett: en 
domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot 
katalogiserings- och indexeringsfrågor (2006).

Forskning kring bildindexering

Forskningen har framför allt behandlat två olika typer av bildindexering: automatisk 
respektive manuell bildindexering. Den automatiska indexeringen syftar till att göra 
bildens färg- och formmässiga egenskaper sökbara. Det är således egenskaper som finns 
i bilden som görs sökbara. På engelska brukar metoden också just beskrivas som Con-
tent Based Indexing. I stora drag går det till så att användaren skickar in en bild i en 
bilddatabas och får träffar på bilder som liknar sökbilden med avseende på färg, form 
eller textur. Fördelarna med den automatiska metoden är att så snart en bild är skannad 
och lagrad i en databas är den också sökbar. Här behövs ingen indexeringspersonal som 
skall tillföra bilden söktermer. Av dessa skäl brukar metoden beskrivas som dels ratio-
nell och ekonomisk – det är ett snabbt och billigt förfarande i jämförelse med de fall då 
en person manuellt skall tillskriva bilden söktermer, dels neutral – ingen personal behö-
ver göra subjektiva bedömningar om vilka aspekter av bilden som skall vara sökbara. 

Metodens begränsning ligger framför allt i oförmågan att erbjuda sökning på en ob-
jektnivå, eller betydelsebärande nivå, dvs. att kunna få datorn att utifrån en sökbild av 
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ett objekt identifiera andra liknande objekt. Kalervo Järvelin och Eero Sourmunen, 
forskare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, konstaterar att med 
denna metod ”kan en katt se likadan ut som en hund eller en kudde, medan en annan 
katt i en annan ställning i sin tur kan påminna om en ko eller en stol”.2 Det går inte 
heller att söka på abstrakta begrepp som nationalism, melankoli eller frihet, inte hel-
ler på titlar eller upphovsmän. För det behövs fortfarande den manuella indexeringen. 
Den automatiska indexeringen har således sina begränsningar men kan i många fall 
också vara ytterst effektiv och ändamålsenlig. Inom områden som teknik, kriminologi, 
medicin och arkitektur har den automatiska bildbehandlingen visats sig vara mycket 
värdefull.3 Ett klassiskt exempel gäller fingeravtryck där metoden har visat sig var ytterst 
effektiv, ett annat är när nya varumärken skall registreras och en sökning i en databas 
över varumärken kan förhindra nya varumärken att likna gamla i för hög grad.

För att göra motivaspekter, mer abstrakta begrepp och kontextuella aspekter som upp-
hovsman, tillkomsttid/plats och titel sökbara behöver vi fortfarande den manuella me-
toden. På engelska brukar metoden beskrivas med begreppet Concept Based Indexing, 
som hänvisar till att det är bildens mer begreppsliga aspekter som indexeras. Fördelen 
med metoden är just förmågan att kunna fånga denna nivå och att indexeraren själv 
kan avgöra vilka aspekter av bilden som skall vara sökbara. Nackdelen är naturligtvis 
att indexeringen måste ske för hand, vilket är både tidskrävande och kostsamt. En an-
nan nackdel som brukar lyftas fram är att den, i och med att indexering sköts manuellt 
av en person, riskerar ett visst godtycke. Den som indexerar måste gör vissa subjektiva 
bedömningar beträffande hur och vad som skall indexeras och risken med detta förfa-
rande är att indexering präglas av en viss instabilitet. Undersökningar har genomförts 
som visar hur en och samma bild kan indexeras på helt olika sätt; att till och med 
samma person vid olika tillfällen indexerat bilden på olika sätt.4

Att det finns för- resp. nackdelar med båda metoderna har föranlett många forskare på 
området att efterlysa en ökad samverkan på området; genom att utnyttja båda meto-
derna kan man kombinera den automatiska metodens rationalitet och effektivitet med 
den manuella metodens förmåga att fånga semantiska betydelser. Hittills har en sådan 
samverkan saknats.5 Olle Persson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap i 
Umeå, specialiserad inom området bibliometri (ett forskningsområde som bland annat 
syftar till att studera den vetenskapliga kommunikationen och aktiviteten inom olika 
vetenskapliga fält genom att studera hur forskare refererar till och citerar varandra) har 
i en Co-citations-karta över bildindexeringsforskningen visat hur det går en vattende-
lare mellan de två forskningsansatserna. På ena sidan finns datavetenskapen som sysslar 
med automatisk indexering, på den andra sidan det biblioteks- och informationsveten-
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skapliga forskningsfältet som sysslar manuell indexering.6 Mellan fälten finns i princip 
ingen kontakt och den största aktivitet finns inom det fält som bedriver studier kring 
automatisk indexering.

Bildindexeringsförfarandet inom en biblioteks-
institutionell praktik

Det finns naturligtvis fördelar med båda metoderna och en ökad samverkan skulle med 
all säkerhet bidra till en utveckling av forskningen på området. När det gäller det bib-
lioteksinstitutionella sammanhanget i allmänhet och KB i synnerhet framstår emeller-
tid den manuella metoden fortfarande som mest aktuell, och det av flera skäl. För det 
första rör sig de frågor som ställs till bilderna inom bibliotekspraktiken företrädesvis 
på en semantisk nivå, och så länge den automatiska metoden inte förmår hantera den 
nivån på ett tillfredsställande sätt utgör den inte något reellt alternativ. För det andra 
har den manuella metoden i mindre omfattning än den automatiska varit föremål för 
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forskning och förtjänar enbart därför ett särskilt intresse. För det tredje bygger KB:s 
befintliga kunskapsorganisatoriska verktyg för bild i dag på den manuella metoden. Av 
dessa skäl har min analys av KB:s bildsamlande praktik fokuserat på denna metod och 
jag kommer i det följande endast att relatera till den då i jag i fortsättningvis talar om 
bildindexeringsförfarandet.

Som ovan påpekats har ett problem med den manuella metoden varit indexeringens 
instabilitet, dvs. att indexeringen av en bild kan variera beroende på vem som indexerar 
bilden. Detta gäller framför allt vid bruket av fri vokabulär. Används inga verktyg för 
att kontrollera och styra indexeringen är risken att variationen i indexeringsförfarandet 
blir mycket stor. Standardiserade system och beskrivningsspråk kan vara en möjlig väg 
att motverka denna instabilitet. Standardförfarandet när det gäller manuell indexering 
har därför ofta varit att bilden tilldelas attribut eller beskrivande termer utifrån olika 
språkliga verktyg, som exempelvis auktoritetsregister, klassifikationssystem och tesau-
rusar. Verktyg från det visuella området som kan nämnas är exempelvis ICONCLASS, 
Art and Architecture Thesaurus och Thesaurus for Graphic Materials.

I ett läge när allt fler bildsamlingar läggs ut på Internet och de potentiella användarna 
blir fler, höjs röster för ett mer generellt bildtillgängliggörande. Befintliga beskrivnings-
språk och system kritiseras för att vara för starkt specialiserade eller domänanknutna, 
vilket, menar man, begränsar användningen av materialet utanför den aktuella domä-
nen. 7 Istället har verktyg som möter den mer allmänna användarens behov efterlysts. 
För att möta denna mer allmänna och större användarskara har under det senaste de-
cenniet en rad användarstudier genomförts som försökt identifiera ”those image attri-
butes typically noticed and to which people desire access”.8 Med utgångspunkt i kog-
nitions- och perceptionspsykologi har empiriska användarstudier genomförts för att 
identifiera hur människor i allmänhet varseblir, söker och förstår bilder.9 Dessa studier 
skall sedan ligga till grund för att skapa bildbeskrivningssystem av mer generell karak-
tär. Drömmen har på många sätt varit att skapa en gemensam lösning, en gemensam 
standard för bildbeskrivning och bildsökning, som skall fungera inom flertalet sam-
manhang. Här kan man se en rörelse från mer lokala och differentierade lösningar till 
mer globala och generaliserade.

Det ligger naturligtvis en väldig rationell lockelse att finna den gemensamma ultimata 
hanteringen av våra bildresurser. Men jag vill ändå hävda att vi behöver domänspecifika 
lösningar, att det inte finns ett system, eller ett rätt sätt, som passar alla sammanhang. 
Inom olika kulturella, sociala och institutionella sammanhang tenderar man att se olika 
saker, man lyfter fram olika aspekter i ett bildmaterial. I vissa fall är det formella aspek-



ter som är av intresse, i andra estetiska, i ytterligare andra dokumenterande eller in-
formationsförmedlande, etc. Sättet att uttrycka, formera och strukturera kunskap om 
bilderna varierar därför inom olika domäner. Ingen har väl bättre visat på det relativa 
i våra sätt att ordna och systematisera kunskap i system och klassificerande verktyg än 
den franske filosofen och sociologen Michel Foucault. Ett gott exempel är när han be-
skriver hur han själv fick insikten om relativiteten i vår eget sätt att organisera kunskap 
när han i en bok av Borges läste hur en kinesisk encyklopedi delade upp djur i för oss 
helt främmande kategorier, som exempelvis i sådana som tillhör kejsaren, sådana som 
är balsamerade, sådana som är målade med kamelhårspensel. I ett slag hamnade de 
egna stabila ordnande systemen i en sund gungning.10

Foucault visar här att ett fenomen (här djur) kan beskrivas och ordnas på en rad olika 
sätt beroende på vad som framstått som det viktiga och väsentliga att lyfta fram. Men 
vi behöver inte gå så långt som till den kinesiska kultursfären för att möta en stor varia-
tion i kategoriseringen av djur. Här kan det vara intressant att jämföra med ett exempel 
ur SAB där det kan se ut på följande sätt: 

 
Ugf Däggdjur (Mammalia) 

 Ugfa Armfotingar (Brachiopoda) 
 Ugfa Primater (Primates) 
 Ugfb Rovdjur (Carnivora) 
 Ugfbb Säldjur (Pinnipedia) 
 Ugfc Phoronida 
 Ugfc Partåiga och uddatåiga hovdjur (Artiodactyla och Periss 
 Ugfd Elefantdjur (Proboscidea) och hyraxar (Hyracoidea) 
 Ugfe Valar (Cetacea) 
 Ugff Fladdermöss (Chiroptera), pälsfladdrare (Dermoptera) och insektätare (Insectivora) 
 Ugfg Gnagare (Rodentia) och hardjur (Lagomorpha) 
 Ugfh Myrkottar (Pholidota) och tandfattiga (Edentata) 
 Ugfi Pungdjur (Marsupialia) 
 Ugfj Kloakdjur (Monotremata) 
 Ugfk Sirendjur (Sirenia) 
 Ugfl Jordsvin (Tubulidentata)11

Eller ett annat exempel ur ICONCLASS där djur finns ordnade bland annat i följande 
kategorier.

 12A231 Jewish law ~ clean and unclean animals (Deuteronomy 14:3-21)   
 12A32 sacrifice of animals ~ Jewish religion   
 12B16 ideas on the animal kingdom, the vegetable world, realia ~ non-Christian religions   
 12B2121 animal sacrifice ~ non-Christian religions   
 12C2121 animal sacrifice ~ Egyptian religion   
 12D2121 animal sacrifice ~ Babylonian-Assyrian religions and other antique religions of the Near     
  East and Northern African   
 12E16 ideas on the animal kingdom, the vegetable world, realia ~ Greek religion   
 12E2121 animal sacrifice ~ Greek religion   
 12F16 ideas on the animal kingdom, the vegetable world, realia ~ Roman religion   
 12F2121 animal sacrifice ~ Roman religion   
 12R2121 animal sacrifice ~ American Indian religions   
 13B3132 flying on monstrous animals ~ witches’ sabbath   
 13E3 divination ~ (parts of ) animals   
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 25D14 rock types of animal or plant origin   
 25F animals   
 25FF fabulous animals (sometimes wrongly called ’grotesques’); ’Mostri’ (Ripa)   
 29A animals acting as human beings   
 31A45 monsters of mixed human and animal shape; ’Mostri’ (Ripa)   
 31E23532 violent death by being bound, tied, behind vehicle or animal   
 33C48 sodomy, sexual contact between humans and animals   
 34 man and animal12

Av exemplen framgår att olika sociala och institutionella sammanhang betraktar, be-
skriver och förmedlar verkligheten på olika sätt. Samma fenomen (här djur) kan be-
skrivas och ordnas på en rad olika sätt beroende på vad som framstått som det viktiga 
och väsentliga att lyfta fram. Vad som väljs som väsentligt att fokusera på beror på 
det aktuella sammanhanget. Med den insikten blev det angeläget för mig att studera 
vad som var specifikt för bildsamlandet i en bibliotekskontext och framför allt för det 
KB:specifika bildsamlande sammanhanget. Varför har bildsamlande kommit att se ut 
som det gör där? Hur har bildmaterialet betraktas och hanterats? Vilken typ av bildma-
terial har samlats in? Vilka aspekter av bildmaterialet har lyfts fram? 

KB:s bildsamlande praktik

För att undersöka KB:s bildsamlande praktik valde jag att göra en analys utifrån tre 
olika aspekter. Jag ville se hur den institutionella praktiken såg ut, dvs. hur just biblio-
tekssammanhanget påverkat hanteringen och synen på materialet. Vidare ville jag se 
hur den materiella praktiken sett ut, dvs. vilken typ av bildmaterial som hamnat inom 
detta biblioteksinstitutionella sammanhang. Slutligen ville jag se hur de kunskapsorga-
niserande verktygen för bildmaterial sett ut inom KB, dvs. hur materialet av tradition 
ordnats, beskrivits och tillhandahållits, och hur dessa ordnande och beskrivande verk-
tyg påverkat vad som lyfts fram i bildmaterialet och vad som inte lyfts fram. Det är i 
detta stycke som indexeringsförfarandet aktualiseras.

Institutionell praktik

Bilder har sedan länge utgjort en självklar del av bibliotekets bestånd, men skälen till 
vad som samlas, liksom varför det har samlats, har varierat. De bilder som samlades 
på biblioteket på slottet Tre Kronor under 1600-talet utgjordes primärt av exklusiva 
föremål – bibliotekets funktion var vid denna tid av mer representativ än informations-
förmedlande karaktär. Man skulle kunna visa upp landets skatter för förnäma besökare 
som kom på visit. Bevarade förteckningar över bibliotekets innehåll vittnar om en 
samling med karaktär av kuriosakabinett och konstkammare – så som var vanligt vid 
denna tid. Biblioteket innehöll, förutom böcker, kartor, grafiska blad och målerier, 
vetenskapliga instrument, naturalier, antika mynt, fornsaker och andra kuriositeter i 
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samlingarna. 1697 brinner slottet Tre kronor och biblioteket förstörs. När biblioteket 
sedan återuppbyggdes under 1700-talet uteslöts konstföremål och vetenskapliga instru-
ment ur bibliotekets samlingar. Därmed försvann också karaktären av kuriosakabinett 
och konstsamling.  Detta var en medveten strategi enligt Carl Björkbom som tecknat 
bildsamlingens historia; biblioteken skulle inte längre bäras av sin representativa utan 
av sin vetenskapligt tillhandahållande funktion, och som vetenskapliga dokument hade 
inte bilderna och konstföremålen någon given plats på bibliotek, endast böckerna.13

Trots denna funktionella omdaning ökade samlingarna av kartor och planscher avse-
värt i omfång, inte minst genom flera donationer av handteckningar och gravyrer. Hur 
kunde man då motivera detta materials plats på biblioteket; biblioteket som nu hade 
en uttalat informationsförmedlande och vetenskapligt orienterad funktion. Björkbom 
anger tre skäl: Materialet liknade till formen boken. Gravyrerna var vanligtvis upp-
klistrade i böcker, vilket gjorde att de naturligt kunde inordnas i boksamlingen. Även 
när de förvarades lösa i portföljer anslöt de sig nära till bokens form vilket innebar 
att de fysiskt kunde hanteras inom bibliotekspraktiken. Materialet hade ett innehåll 
som kompletterade boken. Björkbom konstaterar att samlingarna ”icke endast hava 
intresse ur konstnärlig och konsthistorisk synpunkt” utan att de även hade ett värde ur 
innehållets synpunkt, dvs. på grund av den kunskap de förmedlade. ”Dessa porträtt, 
kulturhistoriska bilder, utsikter m.m. bilda ett naturligt och värdefullt komplement 
till böckerna”. Verksamheten var dessutom lagstadgad. ”Slutligen tillkommer beträf-
fande en del bibliotek, nämligen nationalbiblioteken, den omständigheten, att de lag-
stadgade tryckleveranserna omfatta icke endast boktryckarnas utan även koppar- och 
stentryckarnas samt i modern tid de litografiska anstalternas produktion”, konstaterar 
Björkbom.14

Efterhand hade biblioteket byggt upp en ansenlig gravyrsamling men den gick emel-
lertid i ett slag förlorad. 1794 grundades Kongl. Museum och det beslutades då att KB 
till detta museum skulle ”öfverlämna alla handteckningar och kopparstycken, äfven i 
Architecturen, jemte Grekiska och Romerska antiquiteterna, vare sig utan eller med 
beskrifningar, då dessa till upplysning af Gravurerne är bifogade […]”.15 Det framgick 
emellertid inte av beslutet om det handlade om en engångsföreteelse, eller om det var 
något som skulle gälla för all framtid. Under flera år förekom både diskussioner och 
stridigheter mellan de båda institutionerna om rättigheter till gravyrer och handteck-
ningar. Från bibliotekets sida presenterades flera argument för att gravyrsamlingarna 
skulle återgå till biblioteket. Bland annat menade man att de utgjorde ett viktigt kom-
plement till boksamlingarna och fick man inte tillbaka dem skulle man bli tvungen att 
samla in dem på nytt, vilket skulle innebära ökade kostnader. Ytterligare ett argument 
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var att biblioteket kunde erbjuda en bättre service i och med att man hade öppet alla 
dagar i veckan till skillnad från museet som endast hade öppet två gånger i veckan.  Stri-
digheterna löstes först när Nationalmuseum invigdes 1866. Då utfärdades ett kungligt 
brev för att tydliggöra fördelningen mellan vad som skulle tillfalla Kungl. biblioteket 
och vad som skulle tillfalla Nationalmuseum. Grundtanken i det beslutet – som också 
sedan dess styrt inriktningen på bibliotekets samlande – var att museet skulle samla och 
bevara gravyrer ur ett konstnärligt perspektiv och biblioteket ur ett innehållsligt. Beslutet 
innebar rent konkret att KB överlämnade delar av sin gravyrsamling på ca 15 000 blad 
till Nationalmuseum och museet överlämnade 174 band planschverk till biblioteket.16

Trots att man efterhand lyckades skapa en etablerad bildverksamhet på biblioteket 
innebär det ju vissa konsekvenser att befinna sig inom en biblioteksinstitutionell prak-
tik – både för- och nackdelar förstås. Bland nackdelarna kan nämnas att bibliotekets 
orientering mot textmaterial innebär att bildmaterialet inte självklart låter sig skrivas 
in i bibliotekets uppdrag. Detta torde vara en av orsakerna till att enhetens verksamhet 
inte regleras i någon högre grad från regeringen eller från biblioteksledningen. Enheten 
tvingas själva definiera sitt uppdrag kring kärnverksamheterna, vilket kan skapa brist på 
kontinuitet och styrning. Dessutom kan det vara svårt att kräva resurser för en verksam-
het som upplevs vara på sidan om kärnverksamheten. Att befinna sig inom en praktik 
avsedd för textmaterial innebär också att arbetsmiljön inte nödvändigtvis är anpassad 
för just bildmaterial. Bildmaterialet som kan vara både varierande, skrymmande och 
många gånger bristfälligt katalogiserat skapar andra förutsättningar i hanterande- och 
beställarsituationen än böcker. Här kan inte samma rationalitet i förfarandet uppnås, 
något som övrig personal på biblioteket inte alla gånger är medvetna om.17 Ytterligare 
en aspekt på minussidan som kan nämnas är att när samlingarna har ordnats utifrån 
vad bilderna innehåller/föreställer har bilder av olika material placerats tillsamman vil-
ket har lett till att de rent fysiskt påverkar varandra negativt. På plussidan kan nämnas 
att lagen om pliktleverans har inneburit att biblioteket samlat bilder som andra institu-
tioner inte nödvändigtvis samlar. Den historiskt framvuxna traditionen har också inne-
burit att man förvärvat material som andra institutioner inte nödvändigtvis förvärvat. 
Och med fokus på information/innehåll har aspekter av bilden prioriterats som andra 
bildsamlande institutioner inte nödvändigtvis prioriterar.

Materiell praktik
Det bildmaterial som samlats på Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer, 
KBMA,18 brukar vanligtvis beskrivas i följande kategorier:

Gravyrsamlingen  Utsiktssamlingen  Porträttsamlingen 
Historiska planscher  Realavdelningar 19  Fotografisamlingen 
Exlibris    Kistebrev   Affischsamlingen
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De största kategorierna utgörs av utsiktssamlingen, porträttsamlingen, och historiska 
samlingen, och indelningsrunden har här varit det motiv som bilderna visar. Andra 
samlingar, som exempelvis kistebrevssamlingen och affischsamlingen har hållits sam-
man utifrån den funktion materialet har haft och i andra fall, som exempelvis i fallet 
med gravyrsamlingen, har tekniken varit den kategoriserande principen. Nedan följer 
några exempel ur samlingarna.

Här är ett exempel ur utsiktssamlingen. Bilden visar De äldsta sveakonungarnas gravhögar. 
Gravyr av Adam Perelle efter förlaga av Erik Dahlbergh, 1668. Samlingen av utsikter omfat-
tar ca 15 000 blad och här finns företrädesvis tryckt material taget ur bokverk och tidningar, 
men också fotografier, unika gravyrer, handteckningar och topografiska vykort.

Här ett exempel ur porträttsamlingen. Bilden 
visar ett porträtt på Fredrika Bremer av Maria 
Röhl, 1842. Porträttsamlingarna bestås av ca 
500 000 bilder från 1500-talet till idag av ex 
kungar, politiker, skådespelare, författare etc.
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Här ett exempel ur samlingen av historiska 
planscher. Bilden visar Citadellet Pleissenburg, 
i hvilket bresch skjutits, 1642. Samlingen av 
historiska planscher omfattar ca 3 000 svenska 
och utländska historiska planscher, främst äld-
re gravyrer och innehåller i huvudsak samtida 
avbildningar av historiska händelser. 

Om man skall säga något generellt och sam-
manfattande om det bildmaterial som samlats 
på KB kan följande punkter fånga de väsentliga 
dragen:

Bildsamlingarna är omfattande: KB har •	 1, 5 miljoner bilder och 500 000 
affischer.
Materialet är mångfacetterat: Här finns en stor variation beträffande motiv, •	

teknik, funktion (gravyrer, fotografier, handteckningar, porträtt, topogra-
fiska bilder, historiska planscher, vykort, exlibris, kistebrev).
Materialet består av en stor mängd efemära bilder, dvs. ett vardagligt ma-•	

terial. Det är till stora delar pappersburet, inte sällan massproducerat och 
många gånger anonymt.
En stor mängd av bilderna är textorienterade; de är många gånger hämtade •	

ur textmaterial som tidningar och böcker, och det finns ofta mycket text 
i bilden. När det gäller exempelvis historiska planscher, affischer, vykort, 
kistebrev och exlibris utgörs stora delar av bildutrymmet av text.
Materialet är också företrädesvis samlat och ordnat utifrån vad bilden före-•	

ställer/innehåller.

Kunskapsorganiserande verktyg

Hur har då KB:s kunskapsorganisation sett ut? Vad har KB:s kunskapsorganisatoriska 
verktyg lyft fram i bilderna? Här bör påpekas att min undersökning har fokuserat på den 
bildsamlande verksamhet som bedrivits inom Enheten för kartor, bilder, musiktryck och 
affischer. Det innebär dels att andra enheters bildsamlande verksamhet inte studerats, 
dels att övrigt material som samlats på enheten som exempelvis kartor inte beaktats.
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Först och främst kan det vara värt att konstatera att det råder en stor variation i han-
teringen av materialet och i typen av kataloger. Det mångfacetterade materialet har 
organiserats och indexerats på olika sätt, vissa delar är väldokumenterade och katalo-
giserade i detalj, andra är bara grovt ordnade i hyllor i magasinen. Typen av kataloger 
har varierat stort, allt från enkla register till mer informativa kortkataloger och mer 
avancerade elektroniska webbaserade kataloger, som exempelvis i fallet med Erik Dahl-
berghs Suecia antiqua et hodierna.20 Variationen vittnar om att de ordnande och index-
erande rutinerna och verktygen vuxit fram historiskt och pragmatiskt, att de speglar 
preferenser och fokus från olika tider. Det äldre liksom det mer unika materialet är mer 
välindexerat än det nyare och massproducerade. Detta kan i viss mån tillskrivas den 
institutionella praktikens intresse men också det förhållandet att det faktiskt finns mer 
information att tillgå när det gäller den förstnämnda kategorin.

Om man skall beskriva KBMA:s kunskapsorganisatoriska tradition i generella drag 
kan man säga att den bygger på en identifikation av platser (byggnad, ort), människor 
(kungar, politiker, skådespelare, författare, ämbetsmän) och händelser (slag, kröning, 
val, begravning).  Dessa motiv har sorterats i huvudkategorierna utsikter, porträtt och 
historiska planscher. Med fokus på dessa delar av bilden har andra aspekter kommit i 
skymundan, som exempelvis bildens material, teknik och stil. (Intresset har således 
riktats mot det som bilden dokumenterar, det som bilden pekar på utanför bilden, dvs. 
vem eller vad som avbildas. Något paradoxalt leder således intresset för bildens innehåll 
till det som ligger utanför bilden.)  Men inte bara materiella och stilistiska aspekter har 
negligerats utan även andra motivkategorier. Exempelvis har bilder på föremål, djur 
och växter sällan uppmärksammats inom KB:s bildsamlande praktik. Om vi återgår till 
exemplet ovan om hur djur ordnats och kategoriserats kan vi se att här har det varit i 
stort sätt obefintligt, även om det naturligtvis finns bilder med djur inom bibliotekets 
väggar. 

Olika institutionella praktiker ten-

derar således att ordna och beskriva 

sina samlingar på olika sätt och har 

därför behov av olika kunskapsor-

ganisatoriska verktyg; i vissa fall 

kan en automatisk indexering som 

söker upp bilder efter färg- och for-

maspekter vara önskvärd, i andra 

fall behövs en kontrollerad vokabu-
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Detalj av harvning. Rosersbergs slott från öster. Gravyr av Adam 
Perelle efter förlaga av Erik Dahlbergh, 1670-1674. Repr.: Björn 
Green/Kungl. biblioteket.



lär som hjälper katalogisatören att finna rätt indextermer. Hur den kontrollerade voka-
bulären ser ut beror på de institutionella sammanhangens behov.

— Ulrika Kjellman —

Noter

1. Termen indexering syftar här generellt till att göra aspekter av bilden sökbara, det kan således vara 
såväl mer formella aspekter som upphovsman och titel som mer ämnes- och motivorienterade beskriv-
ningar av bilden.

2. K. Järvelin och E. Sormunen, ”Informationslagring och -återvinning”, 130.3. Se exempelvis Gudi-
vada, V. N., och Raghavan, V. V., ”Modeling and Retrieving Images by Content”, 427; Jörgensen, C., 
Image Retrieval, 139.

4. Markey, K., ”Interindexer Consistency Test: A Literature Review and Report of a Test of Consistency 
in Indexing Visual Materials”, 169; Enser, P. G. B., ”Progress in Documentation: Pictorial Information 
Retrieval”, 141–145; Krause, M.,  ”Intellectual Problems of Indexing Picture Collections”, 75.

5. Se exempelvis Enser, P. G. B., ”Visual Image Retrieval: Seeking the Alliance of Concept Based and 
Content Based Paradigms”, 208; Jörgensen, C., Image Retrieval, 274; Gudivada, V. N. och Raghavan, V. 
V.,  ”Content Based Image Retrieval Systems”, 19.

6. Perssons Co-citationskarta bygger på en artikel av Rasmussen, E. M., ”Indexing Images”, Annual 
Review of Information Science and Technology, vol. 32 (1997), 169–196. I Perssons artikel är det Rasmussen 
själv som får kommentera och analysera Perssons Co-citations-karta. O. Persson, “Image Indexing – A 
First Author Co-citation Map” hämtat från http://www.umu.se/inforsk/Imageindexing/imageindex.
htm, den 17 april 2005.

7. Jörgensen, Image Retrieval, 95.

8. Ibid., 6. 

9. Exempelvis Jörgensen, ”Attributes of Images”. 

10. M. Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, IV

11. Hämtat från Libris http://export.libris.kb.se/sabrubriker/browse.asp?Text=U, den 4 oktober 2007. 

12 Hämtat från ICONCLASS http://www.iconclass.nl/libertas/ic?task=getkeywordhits&datum=anima
l&style=keywordhitsbb.xsl&taal=en, den 4 oktober 2007.

13. C. Björkbom, Kungl. bibliotekets planschsamling, 3. 

14. Ibid. 3.

15. Ibid. 9. 

16. Ibid. 14.

17. För en fördjupad diskussion om arbetsmiljön kring bildsamlingar på bibliotek se Gram, M., ”Rum 
för kartor och bilder”, 120. 

18. Bibliotekets bildsamlande enhet har bytt namn och konstellation många gånger under årens lopp 
men namnet och materialkonstellationen Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer, KBMA, 
var aktuell under tiden för min undersökning 2000-2004. Här kan påpekas att bildmaterial även samlats 
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inom andra enheter på biblioteket (delvis utifrån andra principer och andra rutiner för handhavandet). 
Ett exempel som kan nämnas är handskriftenheten. 

19. Realavdelningen hänvisar till bilder som visar kulturvetenskapliga föremål och fakta (realia). t.ex. 
arkeologi, bokväsen, dräkter, heraldik, krigsväsen, musik, numismatik, religion, sjöväsen, skolplanscher, 
skrivkonst, spel, tideräkning, uniformer, yrken och hantverk.

20. För en sökning i Suecia Antiqua et Hodierna, gå till http://www.kb.se/samlingarna/digitala/suecia/
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