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Abstract: The aim of this master thesis was to measure the 

terminological consistency when indexing fiction. The study 

included ten participants, five librarians and five patrons 

who indexed two novels in three steps. Besides calculating 

the terminological consistency a typified index based on the 

term frequency was created. 

Subject heading list Att indexera skönlitteratur was used as a 

controlled vocabulary and to calculate the consistency the 

asymmetrical formula was used. 

The result showed that the study produced relatively high 

consistency values compared to other studies. The subject 

heading list increased the consistency value for all of the 

participants, for the patrons the increase was substantial. The 

librarians produced higher consistency values compared to 

the patrons in almost every step and they had in percentage 

lower amount of terms used only once. 
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1. Inledning 

Jag har valt detta ämne därför att återfinning av litteratur fascinerar mig. Att i min 

yrkesroll som bibliotekarie kunna förmedla litteratur, inte bara sådan jag själv har läst 

och tycker om utan även för mig okänd litteratur och skönlitteratur i olika ämnen som 

kan berika användarna av biblioteket, ser jag som en viktig uppgift. Dessutom kan 

indexeringen vara till hjälp vid exponering av olika slag när man vill belysa ett speciellt 

ämne och för att sammanställa vad biblioteket har för litteratur i olika ämnen. 

Utbildningen i Biblioteks- och Informationsvetenskap är inte en yrkesutbildning där 

fokus läggs på kunskap om litteraturen, utan att hitta den. Därför måste det finnas 

användbara och fungerande verktyg.  

Saarti lyfter fram att när man talar om konsistens och skönlitteratur i IR-system som 

används för spridning av skönlitteratur och inom verktyg som är skapade för det 

ändamålet, såsom klassifikation, ämnesordslistor och tesaurus, är det komplicerat och 

utmanande. Inom skönlitterär kommunikation kan man urskilja betydelser som inte kan 

beskrivas endast med ord och ännu svårare om det ska göras konsistent med hjälp av 

ämnesord.
1
 Om vi önskar sätt att ämnesrepresentera och sprida skönlitteratur efter ämne 

så måste vi ha verktyg som fungerar konsistent. 

Erfarenheten som jag har från mitt arbete på bibliotek är att existerande verktyg inte 

fungerar riktigt tillfredställande. När man vill ha skönlitteratur i ett visst ämne blir 

listorna ofullständiga och vid sökning av en bok i ett visst ämne så återfinns inte titlar 

som existerar i samlingen.  

1.1 Bakgrund 

Idag tycks de flesta vara överens om att skönlitteraturen bör indexeras, precis som 

facklitteraturen. I Sverige har Svensk biblioteksförening tagit fram en ämnesordslista 

för att göra arbetet mer enhetligt. Där har de utgått ifrån redan existerande system som 

finns gällande skönlitteraturindexering. 

2004 publicerade Svensk Biblioteksförening två nationella ämnesordslistor för 

indexering av skönlitteratur – en för vuxna och en för barn och ungdom. Listorna är nu 

tillgängliga för alla i både tryckt och elektronisk form. En mer utförlig beskrivning av 

listorna finns i kapitel 3.3.1 samt i bilaga 1. 

 

Ämnesordsindexering har dubbla syften, dels att beskriva, dels att identifiera verk och 

ämnesordslistorna är utformade för att tillhandahålla ett praktiskt verktyg för konsistent 

indexering och vara ett hjälpmedel i bibliotekens informationsarbete. Det ska vara 

möjligt att hitta en bok i ett visst ämne. Det ska också vara möjligt att hitta en bok där 

handlingen redan är helt eller delvis känd.
2
  

 

                                                 
1
 Saarti, Jarmo (2002). Consistency of subject indexing of novels by public library 

professionals and patrons. Journal of Documentation, vol. 58, no 1, s. 49-65. 
2
 Svensk biblioteksförening. Specialgruppen för indexering av skönlitteratur. Att indexera skönlitteratur: 

Handledning.  
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Bibliotekstjänst (Btj) är de i Sverige som på ett nationellt plan indexerar mest 

skönlitteratur för svenska bibliotek. Bibliotek som köper katalogposter ifrån Btj har 

även möjlighet att själva lägga till egna ämnesord. Indexeringen utgår ifrån 

sambindningsrecensioner som är skrivna av anlitade lektörer. Recensionerna finns i Btj-

häftet som distribueras till biblioteken och utgör underlag vid inköp av ny litteratur. I 

samband med att redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur konstituerades i 

maj 2005, började Btj att använda de nya ämnesordslistorna. Merparten av de tidigare 

använda skönlitterära ämnesorden konverterades till de nya listornas vokabulär. Under 

våren och senhösten 2005 levererades katalogposter med ändrade ämnesord (barn 

respektive vuxen) till kunder med Btj Bibliografisk service. Btj började använda barn- 

och ungdomslistan i april 2005 och vuxenlistan i januari 2006.
3
  

 

Ett begrepp som ofta används inom indexering är konsistens. Indexeringskonsistensen 

är en viktig faktor när man studerar ämnesrepresentation. I informationssöknings- och 

återvinningssystem är konsistensen viktig för att den möjliggör en effektiv och 

systematisk informationssökning.
4
 I konsistensundersökningar mäter man hur väl de 

tilldelade termerna stämmer överens mellan olika indexerare av samma dokument, s.k. 

inter-indexering eller när samma indexerare väljer termer för samma dokument fast vid 

två olika tillfällen, s.k. intra-indexering.
5
 I denna uppsats ska jag utföra en 

konsistensundersökning där jag mäter inter-indexeringskonsistensen.  

Social indexering har likheter med traditionell ämnesordsindexering, men till skillnad 

från den traditionella indexeringen utförs märkningen med ämnesord av icke-

professionella och gagnas oftast inte av tillgång till ett kontrollerat vokabulär. 

Användare fäster taggar till ett dokument. Vissa webbsidor som tillhandahåller detta 

verktyg visar upp de termer som andra användare har använt för att beskriva 

dokumentet och gör det på så sätt möjligt för användaren att förstärka den termens 

förhållande till dokumentet, eller så tillåts användaren att välja termer som inte tidigare 

använts och på så sätt utöka åtkomsten till dokumentet.
6
 

                                                 
3
 Svensk biblioteksförening. Specialgruppen för indexering av skönlitteratur. Att indexera skönlitteratur: 

Handledning. 
4
 Saarti 2002, s. 50 

5
 Lancaster, Frederick W. (2003). Indexing and abstracting in theory and practice. 3. 

ed. London: Facet Publishing, s. 62 
6
 Olson, Hope A & Wolfram, Dietmar (2008) Syntagmatic relationships and indexing consistency on a 

larger scale. Journal of Documentation, vol.64, no 4, s. 613 
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1.2 Problemformulering 

Kajsa Hypën arbetar som informatiker vid Åbo stadsbibliotek, framförallt med 

skönlitteratur. Hon menar att vi som bibliotekarier inte kan påstå att vi är specialister på 

skönlitteratur om vi inte ens har metoder att ordentligt behärska våra samlingar eller inte 

har hjälpmedel så att vi kan svara tillräckligt uttömmande på kundernas frågor. Våra 

samlingar är för dyrbara för att bara stå i hyllorna. Allmänna bibliotek är viktiga 

distributörer av skönlitteratur.
7
  

Konsistens i indexeringen har länge ansetts vara avgörande för effektiv återvinning. I 

indexeringsprocessen bekantar sig indexeraren med dokumentet, väljer ut vilka ämnen 

som får representera det och väljer ut hur man vill namnge de ämnena. Målet är att 

identifiera, välja ut och namnge ämnen konsistent så att allt material om ett visst ämne 

hittas tillsammans. Årtionden av forskning kring konsistens mellan olika indexerare och 

kring samma indexerare vid olika tidpunkter visar på ganska höga nivåer av 

inkonsistens. Människor väljer helt enkelt inte samma ämne eller samma term för dessa 

ämnen och dessa skillnader resulterar i inkonsistens.
8
 Skönlitteraturen är dessutom 

tolkningsbar med oändliga möjligheter att själv tolka och läsa in det som knyter an till 

läsaren själv och detta ställs emot behovet av fungerande verktyg på våra bibliotek som 

gör det möjligt att utnyttja skönlitteraturens alla möjligheter och tillhandahålla 

skönlitteratur som efterfrågas. 

För att bilda mig en uppfattning om hur man kan öka åtkomsten till skönlitteraturen på 

våra bibliotek och öka min egen förståelse för var problemen ligger vill jag själv 

genomföra en konsistensundersökning.  

  

Även om indexeringen ser ut att vara slumpartad och inkonsekvent, skulle man kunna 

se en kärna i indexeringen som informanterna var överens om, menar Iivonen.
9
 För att 

undersöka detta vill jag, förutom att studera den terminologiska konsistensen, skapa ett 

typindex för de olika stegen. Nu när de datoriserade bibliotekskatalogerna på våra 

bibliotek byts ut mot alltmer interaktiva sidor, ökar användarnas inflytande. Kan det 

förbättra återvinningen av skönlitteraturen? Genom att skapa ett typindex av resultatet 

kan jag, utan att dra några generella slutsatser, se hur användbart ett sådant kollektivt 

skapat index skulle kunna vara i det här fallet.  

 

                                                 
7
 Hypën, Kaisa Indexera skönlitteratur. Biblioteken.fi.  

8
 Iivonen 1995, s. 188 

9
 Iivonen, Mirja (1990). Interindexer consistency and the indexing environment. International Forum on 

Information and Documentation, vol. 15, no. 2, s. 16-21. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att utvärdera den terminologiska konsistensen vid indexering 

av skönlitteratur med hjälp av tre olika parametrar. Jag vill också utifrån resultatet skapa 

ett typindex. 

Syftet kan uttryckas genom följande frågeställningar: 

1. Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av 

ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur, respektive utan?  

2. Hur påverkas värdet på konsistensen om en kort sammanfattning eller om hela boken 

lästs? 

3. Hur påverkas värdet på konsistensen av om indexeringen utförs av en bibliotekarie 

eller av en van läsare av skönlitteratur? 

4. Hur blir typindexet för mina informanter och hur väl svarar det mot Btj:s indexering? 

1.4 Definitioner 

Här redogör jag för definitioner av termer och begrepp som återfinns i uppsatsen såsom 

jag använder mig av dem.  

Relevanta dokument – Dokument som bidrar till tillfredsställandet av 

informationsbehovet.
10

 

Recall – förmågan att återvinna relevanta dokument.
11

 

Precision – förmågan att undvika orelevanta dokument.
12

 

Typindex – ett begrepp lånat av Jarmo Saarti och översatt från hans begrepp typified 

index. Följande algoritm användes av Saarti: först räknades medianen ut vid 

användandet av termer för varje grupp för de olika romanerna. Sedan studerades 

termerna och deras frekvens inom medianen. Alla termer ovanför medianen och de med 

samma värde som medianen inkluderades i indexet.
13

 Grunden är densamma, men för 

att det ska bli meningsfullt i min begränsade studie väljer jag att ha med alla termer som 

är valda tre eller fler gånger av informanterna. 

Terminologisk konsistens - Den stabila relationen mellan ett begrepp och en term eller 

ämnesord som beskriver det begreppet.
14

 

 

                                                 
10

 Lancaster 2003. s. 3 
11

 Ibid, s. 4 
12

 Ibid, s. 4 
13

 Saarti 2002, s. 54 
14

 Ibid, s. 50 
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Konceptuell konsistens – Begreppslig konsistens. Konsistens beräknad som likheter i 

begrepp, alltså innan översättningen till termer sker.
15

 

Paradigmatisk relation: relation som råder mellan ord som ingår i ett paradigm 

(mönster) och kan förekomma på samma plats i en mening. I meningen hunden bet 

flickan kan man t.ex. byta ut hunden mot andra som kan bitas, t.ex. hundarna eller 

katten och dessa ord har därför en paradigmatisk relation.
16

  

Syntagmatiska relationer - relation som råder mellan elementen i ett och samma 

språkliga uttryck. I meningen hunden bet flickan har hunden och bet en syntagmatisk 

relation.
17

 Syntagmatiska relationer är sådana som kopplar ihop termer i 

indexeringsprocessen, de är i motsats till paradigmatiska relationer tillfälliga och inte 

permanenta. När indexeraren väljer termer från ett språk eller en kontrollerad vokabulär 

och lägger dem i posten som representerar dokumentet uppstår en syntagmisk relation 

mellan termerna.
 18

   

Tesaurus – En förteckning över gruppvis likvärdiga eller synonyma ord och fraser s.k. 

deskriptorer eller nyckelord som används för att karakterisera dokument i en databas.
19

 

 

Social indexering - Används i uppsatsen som samlingsbegrepp för folksonomi, mass end 

user indexing och collaborative tagging. Klassifikation av användare för användare. En 

användargenererad taxonomi som används för att kategorisera och återvinna material på 

Internet genom användande av etiketter som kallas taggar.
 20

  

 

Semantisk struktur – Betydelsesamband mellan två eller flera begrepp och emellan de 

termerna som används för att representera dem. Det kan t.ex. röra sig om hierarkiska- 

och synonyma samband. 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till skönlitteratur för vuxna och utesluta skönlitteratur för 

barn. Det är lite olika tillvägagångssätt beroende på vem indexeringen vänder sig till. 

Mina utvalda böcker har signum Hc.01 och Hcef.01 enligt SAB-systemet.
21

 Uppsatsen 

handlar om manuell indexering för skapande av bibliografiska poster. Jag intresserar 

mig för den manuella och intellektuella delen av indexeringsarbetet och bortser från 

forskning kring automatisk indexering.  

Jag har valt att koncentrera mig på konsistensbegreppet och min undersökning mäter 

Inter-indexeringskonsistens.  

                                                 
15

 Iivonen 1990, s. 18 
16

 Nationalencyklopedin www.ne.se (2011-06-22) 
17

 Nationalencyklopedin www.ne.se (2011-06-22) 
18

 Olson och Wolfram 2008, s. 603 
19

 Nationalencyklopedin: www.ne.se (2011-06-22) 
20

 Noruzi, Alireza (2007). Folksonomies: Why do we need controlled vocabulary? Webology, vol 4, no 2.  
21

 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (1997). Lund : Btj förlag. s.67 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Uppsatsen påbörjades som en kvantitativ konsistensundersökning med en delvis 

kvalitativ metod som även innehöll en intervjuundersökning med informanterna. Men 

när jag istället började intressera mig mer för typindexet så fick intervjudelen inte plats. 

Om jag hade påbörjat studien som en renodlad konsistensundersökning så hade jag lagt 

upp det lite annorlunda och kanske haft med fler informanter. 

1.6 Disposition 

Kapitel ett innehåller inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

definitioner och avgränsningar. Kapitel två utgörs av en litteraturgenomgång där jag går 

igenom konsistensbegreppet med olika faktorer som påverkar konsistensen, mätning av 

konsistens samt konsistensundersökningar som jag anser vara relevanta för min 

undersökning. Dessutom ingår social indexering och typindex i kapitel två. I kapitel tre 

redogör jag för indexeringsteori med hjälp av Frederick Lancaster samt går igenom 

metoden för att i kapitel fyra redovisa resultatet och analysen av studien. 

Frågeställningarnas besvarande, diskussion, slutsatser samt förslag på fortsatt forskning 

finns i kapitel fem och sammanfattningen i kapitel sex.  

2. Litteraturgenomgång 

I kapitlet har jag valt att gå igenom konsistensbegreppet med olika faktorer som 

påverkar konsistensen och mätning av konsistens samt lyfta fram några 

konsistensundersökningar som jag anser relevanta för min studie. Dessutom ingår en 

genomgång av begreppen social indexering och typindex i kapitlet. 

2.1 Konsistens 

Iivonen definierar konsistensen som nivån av gemensam acceptans som uppnås vid 

utförande av samma uppgift.
22

 Mätning av konsistensen syftar till att jämföra likheten 

mellan prestationer, inte innehållet eller kvalitén på utförandet.
23

 

Indexeringskonsistensen är en viktig faktor när man studerar ämnesrepresentation. Hos 

IR system är konsistensen viktig för det möjliggör effektiv och systematisk 

informationssökning hos de system vi har idag.
24

  

Det är tydligt så att indexering är en subjektiv process. Två indexerare kan vara oense 

om vad ett dokument handlar om, vilka aspekter av dokumentet som bör indexeras och 

vilka termer som bäst beskriver de utvalda aspekterna. Konsistens vid indexering 

definieras av Lancaster som graden av samförstånd som råder vad det gäller vilka 

termer som bäst beskriver ett dokument.
25

 

                                                 
22

 Iivonen, Mirja (1995). Consistency in the selection of search concepts and search terms. Information 
processing & management, vol. 31, no. 2, s. 173 -190, s. 173 
23

 Saarti 2002, s. 50 
24

 Ibid, s. 50 
25

 Lancaster 2003 s. 62 
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Även om personer som ska indexera ett dokument upplever att texten handlar om 

samma ämne använder de ibland skilda termer för att beskriva det på. Språket är så rikt 

på synonymer och snarlika teman att det är svårt att uppnå en konsistent indexering. 

Iivonen har visat att även om indexerare använder sig av ett kontrollerat vokabulär blir 

konsistensen relativt låg. Iivonen menar att detta är något som vi måste acceptera och 

istället inrikta oss på att kontrollera återvinningen av dokument. Enligt henne kommer 

konsistensundersökningar alltid att visa på en låg grad av konsistens och att man istället 

för att koncentrera sig på att förbättra den behöver hitta sätt att återfinna litteratur på ett 

tillfredsställande sätt ändå. Vidare menar Iivonen att man inom forskningslitteraturen 

har hittat en kärna av termer som indexerarna faktiskt kan enas om.
26

 Om en liknande 

kärna kan urskiljas inom skönlitteraturindexering skulle man kunna använda den till att 

bestämma de beståndsdelar och utmärkande drag som de flesta indexerare tycker är 

viktiga fastän indexerarna använder sig av olika termer för att beskriva samma 

begrepp.
27

 Alltså brister det mer vid översättningen då den konceptuella analysen ska 

omvandlas till indexeringstermer. 

Att det är svårt med en konsistent indexering har visat sig i många undersökningar. Det 

finns ingen lösning som garanterar att alla indexerare indexerar samma dokument på 

samma sätt. Det är därför mer givande att diskutera hur inkonsistens som uppstår vid 

lagring kan kontrolleras vid återvinning. Då måste man veta orsakerna till 

inkonsistensen.
28

 

Lancaster pekar på att det är viktigt att skilja på den konceptuella analysen och 

översättningen till indexeringstermer. Barbara Preschel genomförde en undersökning 

1972 där hon försökte skilja på dessa två stadier för att se om indexerare var mer 

överens vid den konceptuella analysen än vid översättningen till indexeringstermer. 

Resultatet var att indexerarna var i mycket högre grad överens om vad som skulle 

indexeras än vilka termer som skulle användas. Viktigt är dock att notera att 

undersökningen skedde utan kontrollerad vokabulär.
29

 

Bates menar att indexering är obestämd och probabilistisk och att detta är mer eller 

mindre oundvikligt därför att det är en process som föregår i det mänskliga 

medvetandet. Istället för att koncentrera sig på det faktum att en hög grad av konsistens 

inte går att uppnå, i alla fall inte när det handlar om mänskliga indexerare, borde vi 

koncentrera oss på att kompensera för detta genom att rikta in oss på sökprocessen. 

Sökning skall enligt Bates inte baseras på exakt matchning av termer utan på metoder 

som rankar dokument efter graden av hur väl de matchar någon form av sökuttalande. 

Olika redskap borde enligt Bates finnas till hands för att möjliggöra användaren att välja 

                                                 
26
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27
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28

 Iivonen 1990, s. 20 
29
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mellan en variation av metoder för att generera semantiska associationer mellan 

termer.
30

 

2.1.1 Faktorer som påverkar konsistensen 

Lancaster har identifierat sju olika faktorer som har inverkan på konsistensen. Dessa 

faktorer kommer jag att använda mig av när jag presenterar mitt resultat. Faktorerna är: 

2.1.1.1. Antalet tilldelade termer 

Antalet tilldelade termer påverkar konsistensen, ju fler termer som tilldelas dokumentet, 

desto lägre blir konsistensen.
31

 

Lancaster menar att det är lättare för indexerare att vara överens om de huvudsakliga 

ämnena i dokumentet. Om man skulle ordna ämnesorden efter deras relevans, skulle 

indexerare lättare vara överens om de översta orden i listan än de som kom längre ner. 

Men det är då ändå inte säkert att de skulle vara överens om de översta termernas 

inbördes ordning. Lancaster menar att många dokument har två huvudsakliga ämnen, 

vilket man som indexerare rankar högst är en subjektiv bedömning och/eller beroende 

av databasens karaktär.
32

 Hypotesen ser ut så att konsistensen är som högst när 

indexerarna har valt två termer, för att sedan minska gradvis, tills indexerarna har valt så 

pass många termer att konsistensen ökar igen. Det här beror på att man uppnår en 

mättnad, det finns bara ett visst antal termer som kan passa ett dokument, i alla fall om 

indexeringen sker med en kontrollerad vokabulär.
33

 

2.1.1.2. Kontrollerad vokabulär/fri indexering 

Man skulle kunna dra slutsatsen att en kontrollerad vokabulär alltid höjer konsistensen 

vid ämnesordsindexering, men så är inte alltid fallet. Det kan vara svårt att översätta 

aspekter av ett dokument till termer i en kontrollerad vokabulär. Det kan hänga ihop 

med att man inte har tillräcklig kunskap i ämnet eller att man inte hittar en passande 

term i vokabulären. Då kan konsistensen vara högre vid fria ämnesord tagna direkt ur 

det indexerade dokumentet. Men det beror också till stor del på indexeraren, en van 

indexerare lyckas bättre.
34

 En kontrollerad term tilldelas dokumentet eller så tilldelas 

den inte. När det gäller fri indexering finns det många olika termer för samma begrepp, 

en aspekt av dokumentet kan uttryckas på många olika sätt. Det här hänger ju också 

samman med konceptuell konsistens och översättningen till termer som ska representera 

aspekten.
35

 

                                                 
30

 Bates, M.J. (1986). Subject access in online catalogs: a design model. Journal of the American Society 
for Information Science, vol.37, issue.6, p.357-376. 
31
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2.1.1.3. Vokabulärens storlek och specificitet 

Ju större vokabulären är, desto mer specifikt är det troligt att den är och desto svårare är 

det att använda den konsistent. Det är alltså lättare att vara överens om ett mer allmänt 

ämnesord än ett mer specifikt.
36

  

2.1.1.4. Ämnets karaktär och dess terminologi 

Det är lättare att uppnå en hög konsistens när det handlar om mer konkreta ämnen och 

att konsistensen minskar när abstraktionen ökar. När det gäller skönlitteratur, film och 

bilder är det extra svårt att vara överens om vad ämnet är och hur det bör indexeras. Det 

kan handla om tolkning av mediet, men också att olika grupper av människor lägger 

vikt vid olika delar av dokumentet.
37

 

2.1.1.5. Indexerarens roll 

Två indexerare som delar liknande utbildning, erfarenhet och intressen kommer lättare 

att vara överens om vad som ska indexeras i ett dokument än två som har helt olika 

bakgrund. Här spelar också utbildning inom indexering som indexeraren har fått in. Om 

alla indexerare får liknande utbildning så minskar detta indexerarens bakgrunds 

inverkan på indexeringens konsistens. Kunskap om ämnet som ska indexeras har också 

betydelse. Om två indexerare har ungefär samma kunskap inom ämnet så ökar 

konsistensen jämfört med om en har stor kunskap i ämnet och den andre bara lite. Men 

viktigare än kunskaper i ämnet är kunskaper i de behov och intressen som användarna 

av systemet har. Erfarenhet av indexering ökar konsistensen och medför samtidigt att 

indexeraren använder färre termer.
38

  

2.1.1.6. Verktyg tillgängliga för indexeraren 

Om en grupp indexerare har tillgång till samma verktyg vid indexeringen så ökar detta 

konsistensen, det kan handla om uppslagsverk, handböcker och liknande. Störst 

inflytande har tillgången till en kontrollerad vokabulär av någon form som leder 

indexeraren från en aspekt till en lämplig term.
39

 

2.1.1.7. Längden på dokumentet som ska indexeras 

Ju kortare textavsnitt, ju färre termer att välja ibland och därför större konsistens.
40

  

 

2.1.2 Mätning av konsistens 

 

Det finns idag ingen konsekvent matematisk mätmetod att beräkna konsistensen med. 

Förutsättningarna i de olika studierna är inte heller lika och forskaren redovisar inte 

alltid vilka olika ställningstaganden som han/hon utgår ifrån i studien. Allt detta gör att 
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det naturligtvis är svårt att jämföra resultaten av de olika konsistensundersökningarna 

med varandra.
41

 

De tre här redovisade modellerna, Hoopers, Rollings och The assymetrical formula eller 

assymetriska metoden har gemensamt att de alla tre gör jämförelser mellan par av 

indexerare. När man jämför konsistensen mellan flera testpersoner början man med att 

räkna ut konsistensvärdet för varje testperson i varje möjlig parkombination. Efter det 

räknar man ut medelvärdet av konsistensen för varje testperson. Dessa medelvärden kan 

sedan användas för att jämföra konsistensen mellan olika indexerare, eller grupper av 

indexerare
42

 

Jag börjar med den assymetriska metoden eftersom det är den jag använder mig av i 

undersökningen. Den har tidigare används av både Saarti, Saracevic
43

 och Iivonen
44

 och 

eftersom jag i min undersökning har inspirerats av Saartis forskning kommer jag att 

använda mig av den uträkningsmetoden.
45

 

Hoopers och Rollings metoder är de två vanligaste metoderna. Metoderna är lika 

varandra, då de precis som den assymetriska metoden utgår från konsistenspar, d.v.s. 

ämnesorden jämförs mellan två indexerare i taget, men Rollings väljer att betona att 

indexeringen skett två gånger genom att multiplicera de termer som återfinns hos båda 

indexerarna med två.  

 

Den assymetriska metoden: Om    och    är sets som inkluderar indexeringstermerna 

använda av indexerare   och    som läst samma dokument, då är konsistensen (CT) för 

indexerare   i jämförelse med indexerare   :
46

 

 

      
        

    
 

 

 
                                                           

                                               
 

 

Konsistensen för indexerare    i jämförelse med indexerare    är då: 
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Hoopers modell presenteras så här:
47

  

              
    

     
 

Där A står för antalet termer som båda indexerarna använt sig av, M står för antalet 

termer som indexerare M, men inte N använt sig av och N står för antalet termer som 

indexerare N, men inte M använt sig av. Även här början man med att räkna ut 

konsistensvärdet för varje testperson i varje möjlig parkombination. Efter det räknar 

man ut medelvärdet av konsistensen för varje testperson. Dessa medelvärden kan sedan 

användas för att jämföra värdet på konsistensen mellan olika indexerare, eller grupper 

av indexerare. 

Rollings modell presenteras så här:
48

  

              
  

   
 

Där 2A står för antalet termer som båda indexerarna använt sig av, multiplicerat med två 

och B + C står för det sammanlagda antalet termer som använts av de båda indexerarna. 

2.2 Konsistensundersökningar 
 

Barbara Preschels doktorsavhandling från 1972 beskriver en konsistensundersökning 

där skillnad görs på terminologisk – och konceptuell konsistens. Preschel särskiljer 

vilka ämnen indexerarna väljer att ta fasta på och vilka termer de sedan använder och 

beräknar konsistensen i båda stegen. 550 artiklar som behandlade ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap från Documentation Abstracts valdes slumpmässigt ut för att 

indexeras av 34 studenter och nyligen utexaminerade bibliotekarier. De fick både 

beskriva de begrepp som de fann mest relevanta i artikeln och dessutom utföra en 

traditionell indexering. Den konceptuella konsistensen var 21 % högre än den 

terminologiska konsistensen för 500 av de 550 artiklarna.
49

  

 

                                                 
47
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En av anledningarna till att konsistensberäkningar används och att hög konsistensen 

anses vara ett mått på återvinningseffektivitet är Lawrence Leonards doktorsavhandling 

från 1975 där han avsåg att mäta samband mellan konsistens och 

återvinningseffektivitet. Leonard baserar antagandet om detta samband på att ju större 

överensstämmelse som råder bland indexerarna om de termer som bäst beskriver 

dokumentets innehåll, desto större sannolikhet att termerna också kommer att matcha 

söktermerna vid en sökning där dokumentet ses som relevant för sökningen. 

Dokumenten plockades från en nyhetsdatabas och från den medicinska databasen 

MEDLARS och delades upp i grupper om tio dokument där fem räknades som relevanta 

och fem som icke-relevanta för en specifik sökfråga. Fyrtio biblioteks- och 

informationsstudenter indexerade nyhetsartiklarna och tio indexerare indexerade 

MEDLARS-dokumenten. Därefter beräknas konsistensen. Leonards slutsatser blir att 

inter-indexeringskonsitens och återvinningseffektivitet har ett nära samband och att det 

är viktigt att eftersträva en hög konsistens vid indexering och att arbetet med att 

utveckla indexerings- och katalogiseringsreglerna samt kontrollerade vokabulär verkar 

motiverat.
50

 Leonard lyfter fram sex faktorer som forskaren måste ta ställning till innan 

undersökningen. Vilka val man gör är individuellt men måste tydligt redovisas för att 

resultaten senare ska kunna jämföras med resultaten av andra undersökningar.
 51

 Dessa 

är: 

 

 Synonymer: ska synonymer anses som likvärdiga eller ses som två olika ord. 

Ska t.ex. agorafobi och torgskräck betraktas som jämbördiga? 

 Enkla respektive sammansatta termer: ska enkla termer bara kunna jämföras 

med andra enkla termer, eller kan en enkel term anses likvärdig med en 

sammansatt term. Ska t.ex. Alkoholistbarn och Barn till alkoholister anses som 

likvärdiga? 

 Förkortningar: antingen jämställs dessa med de ord som de representerar eller så 

bedöms de som separata termer. T.ex. Europeiska Unionen och EU. 

 Stavningsvarianter: t.ex. sjal och schal eller ladugård och lagård. 

 Ändelser: singular- respektive pluralform och substantiv- respektive verbform. 

Ska bara ordstammen räknas eller ska orden vara helt identiska för att anses 

likvärdiga? Exempel på sådana avvägningar kan vara Ko – Kor, Lycklig – 

Lycka och Invandrare – Invandring. 

 Skiljetecken: ska termer med skiljetecken i direkt anslutning likställas med 

samma term utan skiljetecken. 

 

Karen Markey
52

 gör 1984 en genomgång av de interindexerings-

konsistensundersökningar som har genomförts på visuellt material.  Hon slår fast att det 

                                                 
50
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är svårt att jämföra de olika studierna med varandra p.g.a. de olika förutsättningar som 

finns och de olika kriterier som forskaren fastslår. T.ex. är det olika vad forskare anser 

vara en exakt matchning gällande indexeringstermer. Dessutom används olika 

algoritmer vid uträkningarna. Hon hänvisar också till Lawrence Leonards sex faktorer 

som har betydelse vid konsistensberäkningarna och som ytterligare försvårar 

jämförelser mellan studierna. Trots dessa försvårande omständigheter är det förvånande 

att indexeringskonsistensen kan variera från 82 % i Painter´s studie 1963
53

  till 4 % i 

Tarr och Borko´s studie 1974.
 54

  

Markey pekar dock på att sex utav sju studier framställer bevis på att inter-

indexeringskonsistensen ökar när indexeraren väljer termer från en kontrollerad 

vokabulär. Markey visar också på att undersökningarna inte visar på en klar tendens till 

att indexerarens erfarenhet har betydelse, eller att ämneskännedomen har en positiv 

inverkan på konsistensen. I sin egen undersökning lät hon 39 personer utan speciell 

ämneskunskap tilldela åtta konstverk, ur en samling av hundra, ämnesord. Tre personer 

fick indexera alla hundra konstverken. Efter att resultatet analyserats, presenterades ett 

medelvärde på 7 % för den terminologiska konsistensen och 13 % för den konceptuella 

konsistensen.
55

 

 

Kurt Leininger anser, precis som Lois Mai Chan
56

 att konsistens endast kan beräknas 

korrekt om indexeraren är ovetande om att de ingår i en undersökning. Därför 

genomförde han år 2000 en konsistensundersökning i databasen PsycINFO där 

materialet av misstag hade indexerats två gånger. Konsistensen beräknade med både 

Hoopers och Rollings metoder. Resultatet blev att konsistensen med Hoopers metod låg 

på 50,4 % och med Rollings 60,83 %.
57

 

 

Saarti genomförde en konsistensundersökning 2002 där han jämförde indexeringen 

utförd av bibliotekspersonal och läsare.
58

 Saarti genomförde undersökningen på fem 

olika finska folkbibliotek, från varje bibliotek deltog tre biblioteksanställda med 

kunskap eller erfarenhet av att indexera skönlitteratur, samt tre läsare som var vana 

läsare av skönlitteratur. Sammanlagt 30 personer deltog alltså i undersökningen. Saarti 

ville se om bibliotekariernas yrkesroll inverkade på valet av indexeringstermer och hur 

vana läsare beskriver romaner. Fem skönlitterära romaner från olika genrer valdes ut 

och lästes av samtliga deltagare. Efter läsningen inbjöds deltagarna till en 
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gruppdiskussion där de också indexerade de utvalda böckerna. Indexeringen skedde 

med hjälp av den finska tesaurusen Kaunokki, efter att deltagarna instruerats om 

tesaurusens struktur, facetter samt grundläggande regler gällande indexering. Saarti 

använde den asymmetriska metoden för att räkna ut konsistensen.  

Resultatet av Saartis undersökning var att konsistensen för läsarna låg på 12,4 % och för 

bibliotekarierna på 19,9 %. För alla användare låg snittet på 16,1 %. Saarti menar att 

anledningarna till den låga konsistensen hos läsarna beror på deras ovana att indexera 

och att använda en tesaurus. Den viktigaste anledningen är enligt Saarti att varje 

testperson gör sin egen tolkning av romanen utifrån sin egen verklighet och kontext. 

Sammanlagt gav de trettio medverkande de fem romanerna 632 olika 

indexeringstermer. Av dessa fanns 3,3 % inte med i den aktuella tesaurusen. 

Bibliotekarierna använde 27 % färre indexeringstermer än läsarna.  Detta förklarar 

Saarti med att läsarna har svårare att identifiera de viktigaste ämnena i romanerna, att de 

har mindre vana att använda en tesaurus och svårare med att ta ställning till hur 

specifika de behöver vara. Saarti föreslår som en lösning till problemet med dålig 

konsistens att man tar ut de tio mest använda termerna och skapar ett typified index. 

Saarti menar att ett index gjort av en erfaren indexerare inte skiljer sig nämnvärt från 

detta typindex. För att få fram detta ska man låta flera personer indexera texter, både 

professionella indexerare och vanliga läsare.
59

  

 

Mirja Iivonen undersöker interindexeringskonsistens genom att låta tio erfarna 

bibliotekarier som delvis arbetade med ämnesordsindexering indexera tio olika arbeten 

som handlade om arbetslivet, ett ämne som normalt ingick i de olika bibliotekens 

samlingar, i fyra olika tester.
 60

   

A: Utan kontrollerad vokabulär fick testpersonerna imitera en vanlig arbetssituation. 

B: Med kontrollerad vokabulär fick testpersonerna imitera vanlig arbetssituation. 

C: Utan kontrollerad vokabulär. Testpersonerna ombads nu att tänka speciellt på hur 

arbetet skulle återfinnas i just deras bibliotek. 

D: Med kontrollerad vokabulär. Testpersonerna ombads nu att tänka speciellt på hur 

arbetet skulle återfinnas i just deras bibliotek. 

Tidsskillnaden var mellan A och B en timme, mellan B och C fyra veckor och mellan C 

och D en timme. Efter indexeringen fick testpersonerna förklara anledningen till sina 

val av termer. 

Interindexeringskonsistensen beräknades både utifrån valda termer och utifrån vilka 

begrepp de refererade till. Efter testerna intervjuades testpersonerna. Resultatet var låg 

konsistens i alla fyra testerna. Den terminologiska konsistensen var vid första 

indexeringstillfället 5,1 %, vid andra 10,1 %, tredje 5,5 % och fjärde 11,3 %. 

Genomsnittet låg på 8,0 %. Den terminologiska konsistensen beräknade endast om 

termerna överensstämde bokstav för bokstav, olika grammatiska eller syntaktiska 

varianter räknades inte som samma termer. Den låga konsistensen förklarar Iivonen med 

att det oftast bara var en term som alla indexerare var överens om medan två till tre 

                                                 
59

 Saarti 2002, s. 62 
60

 Iivonen 1990, s. 17 



19 

 

begrepp återfanns hos de flesta. Därför fick Iivonen högre grad av konsistens när hon 

beräknade den på begrepp. Den konceptuella konsistensen var 18,8 %, 23, 1 %, 22,7 % 

och 24, 8 % med ett genomsnitt på 22,4 %.  

Termerna ansågs höra till samma begrepp i följande fall. 

 

1) Om termerna var en grammatisk eller syntaktisk variation av varandra. 

2) Om en av termerna var en smalare term (NT) av den andra. 

3) Om termerna var synonymer. 

 

Testpersonerna hänvisade inte bara till samma begrepp med olika termer utan 

indexerade också samma aspekt av dokumentet genom att hänvisa till olika begrepp. 

Olika termer användes för att beskriva samma ämne t.o.m. vid användandet av 

kontrollerad vokabulär. Även uttömmandegraden av indexeringen varierade. Vissa 

indexerare använde smalare termer än andra och dubbelindexerade ibland med både 

smalare och bredare termer för att få med fler aspekter av ett ämne.
61

 

 

Olson och Wolfram har i sin undersökning använt sig av infometri för att studera 

indexeringskonsistens. De har i sin forskning identifierat olika faktorer som bidrar till 

konsistens
62

. De har i sin undersökning i motsats till många andra 

konsistensundersökningar använt sig av många informanter och på så sätt försökt 

efterlikna social indexering. 64 studenter läste och tilldelade en artikel fem termer som 

de tyckte representerade den. Termerna valdes inte från en kontrollerad vokabulär. 

Författarna har använts sig av multi-dimensional scaling (MDS) och klusteranalys för 

att fastställa hur relationerna inom indexeringskonsistensen ser ut och för att se hur de 

tilldelade termerna förekommer tillsammans. 64 användbara svar samlades in. 

Konsistensen var låg, ett fåtal termer valdes av flera deltagare. De flesta valdes bara en 

gång. Detta visar på att det är låg överenskommelse när det gäller valet av termer och 

det bevisar att det framförallt handlar om syntagmatiska relationer. 85 % av termpar 

som uppträder tillsammans (364 av 427) uppstår bara en gång, 1,6 % av termparen (7 

par) uppstår mer än fem gånger. Studien har undersökt möjligheten att använda sig av 

informetri och bibliometriska tekniker för att avslöja mönster, speciellt vad det gäller 

syntagmatiska relationer när en stor grupp deltar i indexeringen. Sättet att 

uppmärksamma skillnader i hur man tilldelar indexeringstermer kan ha betydelse för 

utvecklandet av allmänna publika informationssystem, speciellt sådana som inte 

använder sig av en kontrollerad vokabulär och som är indexerade av användare. I 

sådana fall behövs det flera ingångar för att tillgodose de olika sätt som användare 

tolkar innehåll, så att användare kan hitta relevant information trots att de använder sig 

av olika terminologi.
63

 

Cecilia Karlsson och Svante Kristensson har i sin magisteruppsats Konsistens vid 

indexering av skönlitteratur för barn och ungdom genomfört en utvärdering av den då 
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nya ämnesordslistan att indexera skönlitteratur, de valde att titta närmare på listan för 

barn- och ungdomslitteratur. Dessutom vill de undersöka hur bibliotekarier uppfattar 

ämnesordslistan som hjälpmedel i indexeringsarbetet. Deras frågeställningar är: 

1. Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av 

den gemensamma ämnesordslistan Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn 

och Ungdom, respektive utan? 

2. Hur förändras indexeringen utifrån huvudavdelningarna Form/Genre, Tid, 

Plats/Miljö, Ämne och Person i ämnesordslistan? 

3. Hur uppfattas ämnesordslistan som hjälpmedel vid indexering? 

10 bibliotekarier fick provindexera 15 stycken skönlitterära barn- och ungdomsböcker 

vid två olika tillfällen, vid första tillfället utan hjälpmedel och andra gången med hjälp 

av ämnesordslistan. Respondenterna fick vid båda tillfällena själva välja antalet 

ämnesord. Resultatet beräknas efter två olika algoritmer för att bedöma konsistensen. 

Antalet ämnesord per bok var vid första indexeringstillfället mellan 26 och 59, med ett 

medelvärde på 41,13. Vid andra indexeringstillfället hade medelvärdet ökat till 50,47 

per bok. Konsistensen var vid första tillfället mellan 6,8% och 22,53% med Hoopers 

algoritm och mellan 9,85% och 35,12% med Rollings algoritm. Genomsnittet var för 

Hoopers 11,16% och för Rollings 17,75%. Vid det andra indexeringstillfället var 

konsistensen mellan 7,53% och 25,87% med Hoopers algoritm och mellan 11,25% och 

40,21% med Rollings algoritm. Genomsnittet var för Hoopers 15,51% och för Rollings 

23,84%. Indexeringen förändrades inte nämnvärt utifrån de fem huvudavdelningarna 

vid användandet av ämnesordslistan, men informanterna upplevde att ämnesordslistan 

var ett stöd som gjorde det lättare att indexera vid andra tillfället. Författarna menar att 

beräkningar av indexeringskonsistens är en otillräcklig metod för att bestämma 

indexeringens kvalité. 
64

 

2.3 Social indexering 

Dennas sorts indexering sker genom att användare tillskriver metadata i form av 

ämnesord eller taggar till material på Internet.
65

 Social indexering är resultatet av 

användares fästande av taggar på objekt som har en URL = Uniform Resource Locator. 

Taggningen sker i en social miljö och är oftast öppen för andra att ta del av. Personer 

som taggar objekt använder fria ämnesord och tilldelar därmed en egen tolkning av 

informationen.
66

 Social indexering är ett medel för användare att fästa taggar på objekt 
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genom att använda egna ord så att det blir lätt för användaren att återfinna objektet 

igen.
67

 Det är klassifikation av användare, för användare 

Social indexering har likheter med traditionell indexering, men till skillnad från den 

traditionella indexeringen utförs taggningen av icke-professionella och drar oftast inte 

nytta av tillgång till ett kontrollerat vokabulär. Användare märker dokumentet med 

taggar. Vissa sidor som tillhandahåller detta verktyg visar upp de termer som andra 

användare har använt för att beskriva dokumentet och gör det på så sätt möjligt för 

användaren att förstärka den termens förhållande till dokumentet, eller så tillåts 

användaren att välja termer som inte tidigare använts och på så sätt utöka åtkomsten till 

dokumentet.
68

 

Enligt Vander Wal fungerar den sociala indexeringen bäst om taggarna som används 

skapas genom användandet av naturligt språk, alltså ska användaren inte fundera på 

vilka termer som hon/han tror används av andra.
69

 Indexeringen är först och främst till 

för att själv återfinna material. Alireza Noruzi menar att taggarna hjälper till att förbättra 

sökmotorernas effektivitet eftersom innehållet är kategoriserat genom användandet av 

familjärt, tillgängligt och delat vokabulär.
70

 

Enligt Melissa Rethlefsen kan social indexering underlätta för användarna även i en 

biblioteksmiljö. Biblioteksdatabaser och publika kataloger på Internet kan vara svåra att 

använda, användarna är oftast vana vid att använda lättare gränssnitt som t.ex. 

Google.com. Social indexering och användandet av taggar kan överbrygga gapet mellan 

bibliotekets uppdrag att tillhandahålla väl kontrollerad och organiserad information med 

låntagarnas erfarenhet på Internet.
71

 Just avsaknaden av auktoritetskontroll gör att social 

indexering ofta är kontroversiellt bland bibliotekspersonal. Men enligt Rethlefsen kan 

biblioteken istället se användandet av dessa sociala verktyg som en fördel. Man kan 

t.ex. använda taggar för att samla speciell information riktad till en speciell grupp 

användare eller ett speciellt syfte.
 
Taggning öppnar möjligheter för bibliotekspersonal 

att namnge dokument på sätt som är lättare att förstå och ta till sig än traditionella 

ämnesord.
 72

  

Några bibliotek gör det redan möjligt för användare att fästa taggar i den publika 

biblioteksdatabasen som ett supplement till den existerande indexeringen.
73

 På 

Stockholms stadsbiblioteks webbplats www.biblioteket.se kan man som användare sätta 

betyg på medier, kommentera, märka upp böcker med egna etiketter samt söka genom 

att ta del av andra personers taggar, m.m. De vanligaste etiketterna/taggarna visas i en 
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spalt, klickar man på en tagg visas en träfflista med de taggade dokumenten. Exempel 

på taggar är jobbig-men-bra, bör-läsas eller feministisk-sf. Om man skriver mellanslag 

blir det två taggar, därav bindestrecket
74

 

Kipp and Campell
75

 som undersökte frekvensfördelning och co-ocurrences in 

del.icio.us. hittade vissa likheter med indexeringspraxis och drog slutsatsen att det finns 

paralleller i tendensen mot en kärna av termer som användes brett av olika indexerare. 

Vidare föreslår de möjligheten till att kluster av synonymer bör ge en bredare åtkomst 

än den kontrollerade vokabulär som är ömsesidigt uteslutande.
76

 Eftersom användaren 

väljer taggar tillåts ju andra funktioner än att bara representera dokumentets aboutness. 

Taggarna kan representera andra mer praktiska applikationer. Men för att forska om 

dessa outforskade möjligheter krävs undersökningar med många fler deltagare än vad 

som görs idag. 

2.4 Typindex 

Iivonen observerade i en undersökning av vetenskapliga dokument att man kan 

identifiera en kärna av termer som valdes av olika indexerare.
77

 Om samma sorts kärna 

kunde identifieras vid indexering av skönlitteratur, skulle det kunna vara till hjälp för att 

identifiera vilka delar av det skönlitterära dokumentet de flesta indexerare anser viktiga 

att ha med.
78

 I Saartis studie utgörs denna kärna av ett typindex. Saarti föreslår som en 

lösning till problemet med dålig konsistens att man tar ut de mest frekvent använda 

termerna och skapar ett typindex. Saarti menar att ett index gjort av en erfaren 

indexerare inte skiljer sig nämnvärt från detta typindex. För att få fram detta ska man 

låta flera personer indexera texter, både professionella indexerare och vanliga läsare.  

Följande algoritm användes av Saarti: först räknades medianen ut vid användandet av 

termer för varje grupp för de olika romanerna. Sedan studerades termerna och deras 

frekvens inom medianen. Alla termer ovanför medianen och de med samma värde som 

medianen inkluderades i indexet. Den här algoritmen skulle kunna användas i öppna 

system/databaser där användare själva kan märka dokument med ämnesord och på så 

sätt skapa ett typindex för varje dokument.
79

 

 

Olson och Wolfram pekar på att det är mer sannolikt att indexerare väljer 

kontrasterande termer än termer som ligger nära varandra, speciellt om de är begränsade 

av antalet termer för att beskriva ett dokument. Det är alltså inte troligt att indexerare 

väljer termer som är nära relaterade för att beskriva ett dokument, eftersom de kan ses 
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som dubbletter eller som om att man upprepar sig och det skulle också minska bredden 

av indexeringen som används på dokumentet. 
80

  

Också Iivonen menar att variationen i valet av söktermer ska ses som en möjlighet, att 

använda många termer för att öka sannolikheten att matcha användarens termer.
81

 Att 

använda sig av termer som uppträder ihop, som alltså har en syntagmatisk relation kan 

utöka de paradigmatiska relationerna som t.ex. tillhandahålls av en kontrollerad 

vokabulär. På så sätt kan man utöka recall i stället för att snäva in som ett booleskt and 

gör.
82

 Det skulle därför vara eftersträvansvärt att ha många ingångar till en 

informationskälla för att tillmötesgå mångfalden av termer och kombinationer av termer 

som skulle kunna uppstå i en söksituation, på samma sätt som högre uttömmandegrad 

kan förbättra graden av recall på bekostnad av lägre precision. Men med fler unika 

åtkomstpunkter baserade på frekvensen av de tilldelade termerna kan också högre 

precision bli möjlig med ett högre antal var för sig förekommande termer.
83

  

Iivonen föreslår också användningen av en söktesaurus. Man kan också se det så att 

flera ingångar kan användas för att utnyttja en ämnesordslista och i den navigera sig 

fram till kärntermer under vilka det mesta materialet som finns i ämnet är indexerat. På 

detta sätt gör indexeraren som använder sig av en kontrollerad vokabulär det 

intellektuella arbetet att koppla ihop termer och därigenom spara tid åt användaren. 
84

 

Olson och Wolfram har uppmärksammat att skillnader i hur man tilldelar 

indexeringstermer kan ha betydelse för utvecklandet av allmänna publika 

informationssystem, speciellt sådana som inte använder sig av en kontrollerad 

vokabulär och som är indexerade av användare. I sådana fall behövs det flera ingångar 

för att tillgodose de olika sätt som användare tolkar innehåll, så att användare kan hitta 

relevant information trots att de använder sig av olika terminologi.
85

 De menar att man 

genom att jämföra de mest populära indexeringstermerna som har tilldelats av 

användare med de tilldelade av en erfaren indexerare kan bedöma tillförlitligheten hos 

storskalig indexering utförd av användare. Man skulle då också kunna bedöma hur den 

skulle stå sig jämfört med den dyra och tidskrävande indexeringen utförd av 

professionella indexerare. Därmed inte sagt att professionella indexerare inte behövs. 

Strukturen och kvalitetskontrollen som tillhandahålls av informationsspecialister 

säkerhetsställer att det finns en tillförlitlig ämnesrepresentation, speciellt för formellt 

publicerat innehåll som inte ska underskattas. Ändock skulle användarindexering eller 

taggning kunna utgöra ett supplement till den professionellt utförda indexeringen och 
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den kontrollerade vokabulären. Hur detta skulle kunna utvecklas och hur de olika 

grupperna skulle kunna komplettera varandra måste undersökas närmare.
86

 

3. Teori och metod 

Med hjälp av indexeringsteoretikern Frederick Lancaster försöker jag i detta kapitel få 

en övergripande bild av indexeringens många aspekter. Detta för att få hjälp vid 

analysen av resultatet. Metoden presenteras med urvalsprocess, genomförande och 

beräkning av resultat. 

3.1 Indexering 

Vad ett dokument handlar om benämns ofta som aboutness. Denna term är vedertagen 

inom indexeringslitteraturen för att beteckna ett dokuments ämnesmässiga innehåll. 

Termen i sig själv verkar dock vara ganska svårdefinierad. Lancaster använder termen 

för att beteckna vad ett dokument handlar om eller vilka ämnen det behandlar. Denna 

definition är pragmatisk snarare än teoretiskt grundad. Lancaster menar att det finns en 

stor filosofisk och lingvistisk problematik kring vad aboutness egentligen innebär men 

att definitionen ovan är accepterad av och begriplig för de flesta människor. 

Ämnesanalys innebär enligt Lancaster alltså helt enkelt att bestämma vad ett dokument 

handlar om och vilka ämnen det behandlar.
87

 

Termen indexering kan användas på olika sätt. I uppsatsen används den definition som 

Lancaster gör av termen. Indexeringen syftar enligt Lancaster till att skapa 

representanter för dokument i en form som är lämplig att användas i någon form av 

databas; elektronisk, i pappersform eller kortkatalog.
88

 En distinktion som måste göras 

är den mellan indexering i allmänhet och ämnesindexering, där ämnesindexering 

indexerar det ämnesmässiga innehållet i ett dokument medan indexering i vidare 

bemärkelse även indexerar andra aspekter av dokumentet, som dess författare, titel och 

fysiska form. Ämnesindexering innebär skapandet av representanter för dokumentets 

ämnen.
89

 I uppsatsen är det ämnesindexering som kommer att undersökas. 

Ämnesindexering görs enligt Lancaster i två steg: Först ämnesanalys, sedan 

översättning. Ämnesanalys innebär att man bestämmer vad ett dokument handlar om. 

När man har bestämt ett dokuments ämne behöver man också bestämma vilka aspekter 

av ämnet som kan vara intressanta för användare av databasen. Ämnesindexering görs i 

allmänhet för att tillgodose behoven hos en viss användargrupp, exempelvis användarna 

av en viss databas eller användarna av en viss typ av litteratur. Ämnesanalysen måste 

anpassas till dessa användares intressen och behov. Kontexten såsom databasens 
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inriktning och användare av systemet styr på så sätt vilka aspekter av ett visst 

dokuments aboutness som bestäms som relevanta och används för indexering.
90

 

Indexering används som ett verktyg, tillsammans med katalogisering och klassificering 

för att organisera och hantera stora dokumentsamlingar som t.ex. finns på ett bibliotek. 

Enligt Lancaster är indexeringens huvudsakliga syfte att konstruera representationer av 

publicerat material i en form som lämpar sig för att införliva materialet i en databas.
91

 

Användare av databasen använder den i första hand för att tillfredsställa olika 

informationsbehov. För att göra det måste de omvandla sitt informationsbehov till en 

sökstrategi, vilket kan betyda att man väljer en enda term som jämförs med ett skriftligt 

index eller så kan det betyda att man kombinerar många olika termer till en mer utförlig 

och sofistikerad strategi för att t.ex. användas i en databas på Internet.
92

 

När man gör en sökning i en databas vill man återfinna dokument som tillfredställer ens 

informationsbehov och undvika dokument som inte gör det. Man vill hitta så många 

relevanta dokument som möjligt. I bibliotekskatalogen har dokumentet en post som är 

dess representation. Indexeringen består av två steg, konceptuell analys och 

översättning. I det första steget, måste indexeraren bestämma sig för vad dokumentet 

handlar om. Indexeraren måste identifiera ämnen som behandlas i dokumentet, 

samtidigt som han/hon måste välja bort ämnen som endast behandlas sparsamt. Det är 

ofta en komplex uppgift att tolka och identifiera ett dokument för att göra en 

allmängiltig representation. Lancaster menar att man kan utgå ifrån tre frågor: 

1. Vad handlar dokumentet om? 

2. Varför har det införlivats till vår samling? 

3. Vilka aspekter kommer våra användare att vara intresserade av? 

Indexeringen måste alltså vara anpassad till den grupp användare som använder sig av 

katalogen och fokusera indexeringen utifrån dem.  Detta kallas user-centered indexing 

och innebär att indexeringen anpassas efter de förväntade förfrågningarna ifrån 

användarna av katalogen.
93

  Indexeraren måste veta mycket mer än bara principerna för 

indexering. Framförallt måste han/hon veta vilka informationsbehov och intressen som 

finns bland användarna. Därför, menar Lancaster, kan inte indexeraren bara arbeta med 

indexering, han/hon måste också vistas bland användarna av systemet som de har varit 

med att skapa.
94

 Lancaster menar alltså att det är användarens troliga tolkning av 

dokumentet som indexeraren ska ta fasta på vid analysen.
95
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Utlämnande av ämnen som skulle kunna intressera användarna och missförstånd av 

dokumentets ämne är enligt Lancaster de vanligaste problemen när den konceptuella 

analysen misslyckas.
96

 

I det andra steget, översättningen, ska den konceptuella analysen omvandlas till 

indexeringstermer. Här finns det olika vägar att gå. Man kan välja att använda termer 

och fraser som återfinns i dokumentet, detta kallas extracting eller derivative indexing. 

Eller så tilldelar man dokumentet passande termer från en annan källa än dokumentet 

självt, så kallad assignment indexing. Det kan vara från indexerarens eget huvud eller 

från ett kontrollerat vokabulär.
97

 

Vanliga problem vid översättningen kan vara att indexeraren använder sig av felaktiga 

termer och/eller svårigheter med att identifiera den mest specifika termen. Dessa 

problem uppkommer enligt Lancaster på att indexeraren har dålig kännedom om ämnet 

eller kanske snarare ämnets terminologi. Om man som indexerare känner till 

terminologin har man lättare att identifiera den mest specifika termen vid 

översättningen. För stor kännedom om ämnet kan istället medföra att indexeraren läser 

in mer i texten än det som författaren hade som intention.
98

  

3.2 Uttömmandegrad och specificitet 

En av de viktigaste egenskaperna hos representationen är dess längd, eller 

uttömmandegrad. Titeln kan vara en första indikation om dokumentet är relevant eller 

inte. Ju utförligare representation, desto fler ingångar till dokumentet vid en sökning 

samtidigt som det ger fler indikationer på vilka ämnen som tas upp i dokumentet. Man 

kan tänka sig att uttömmandegraden hos indexeringen hänger ihop med att indexeringen 

beskriver dokumentet i koncentrat.  Med uttömmande indexering menas att indexeraren 

har med tillräckligt många termer för att få med alla delar av dokumentet. Vid selektiv 

indexering kan man säga att man använder färre indexeringstermer för att täcka bara 

centrala delar av dokumentet.
99

 Uttömmande indexering leder till högre recall och lägre 

precision. Uttömmande indexering är dyrt och man måste ta hänsyn till databasens 

användares behov, det kan vara onödigt att lägga alltför mycket resurser på uttömmande 

indexering om det inte efterfrågas av användarna.
100

 

I stora databaser är många dokument indexerade med samma term. Det är därför viktigt 

att då öka uttömmandegraden vid indexeringen och också öka graden av specificitet. 

Detta för att kunna uppnå en rimlig recall med en tolererbar precision vid sökningar. 

Det märks tydligt även i ganska små system att om dokumenten indexeras med ett fåtal 

ospecifika termer så förlorar indexeringen i betydelse. Om uttömmandegraden är låg 

kan det också vara svårt att återvinna dokument om man kombinerar söktermer med ett 
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booleskt and. Ju mer selektiv indexeringen är, ju mer nödvändigt blir det att istället 

använda sig av booleskt or för att öka graden av recall.
101

 

Redan Cutter förde fram principen om att dokument bör indexeras med den mest 

specifika termen som täckte in ämnet i dokumentet.
102

 Lancaster pekar på att det för det 

mesta är bättre att använda flera specifika termer för ett ämne än att välja en mer allmän 

term. Man kan uppnå en hög grad av specificitet genom att kombinera flera termer. Att 

tilldela dokumentet både en specifik term och en allmän term vid indexeringen är inte 

heller tillrådigt, då kan det enligt Lancaster vara svårt att skilja generella dokument från 

mer specifika vid en sökning och användaren får många oönskade träffar.
103

 Det finns ju 

andra sätt att söka på i databasen för att utföra en mer allmän sökning och få fram 

dokument som t.ex. allmänt handlar om däggdjur, speciellt om databasen är kopplad till 

någon form av kontrollerat vokabulär.  

3.3 Indexeringskvalitet och indexeringseffektivitet 

Att mäta indexeringskvalitet och indexeringseffektivitet är dyrt och arbetsamt. Därför 

har man inom biblioteks- och informationsvetenskapen hittills används sig av statistiska 

konsistensberäkningar för att mäta kvalitén. Som stöd för det har forskare, t.ex. Chan
104

 

och Shohan & Kedon
105

 använt sig av resultaten av Leonards forskning
106

 som visar på 

ett positivt samband mellan hög konsistens och en effektiv informationsåtervinning. 

Huruvida indexeringskonsistens är ett bra mått på indexeringskvalitén är dock ett 

omdiskuterat ämne.
107

  

Bra indexering kan definieras som indexering som tillåter dokument att återvinnas från 

en databas när de är användbara och inte tillåter de att återvinnas när de inte är det.
108

 

Lancaster utgår ifrån en situation där ett informationsbehov förmedlas till en 

informationsspecialist. Dialogen mellan kunden och informationsspecialisten resulterar 

i en förfrågan som är informationsspecialistens förståelse för vad kunden vill ha. 

Informationsspecialisten förbereder en sökstrategi genom att använda sig av 

indexeringstermer, fri text, eller en kombination av dessa. Sökstrategin matchas sedan 

mot databasen. Resultatet blir ett antal dokument eller poster som presenteras för 

kunden.
109

 Det är många faktorer som har effekt på kvalitén på sökningen. Först och 

främst måste informationsspecialisten förstå vad kunden vill ha. Om förfrågan är en 

ofullständig eller felaktig representation av behovet så spelar det ingen roll att de övriga 

faktorerna, t.ex. vokabulär, sökstrategi och indexering, är tillfredsställande.  
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Nästa faktor att spela in är kvalitén på sökstrategin. Här spelar erfarenhet, intelligens 

och påhittighet hos personen som söker in. Databasens vokabulär har också betydelse. 

Om en kontrollerad vokabulär används, kan man inte söka mer specifikt än vokabulären 

tillåter. Det går dock att öka specificiteten genom att använda sig av fri text i sökningen. 

Tyvärr är det svårt att få med alla termer som behövs för att uppnå en komplett sökning. 

Problemet med all form av sökning är att försöka balansera recall och precision, att 

uppnå maximal recall på en acceptabel precisionsnivå.
110

 När sökningen matchas mot 

databasen påverkas naturligtvis resultatet av databasens kvalitet. Det är också här som 

kvalitén på indexeringen spelar in. Två faktorer spelar stor roll för resultatet; hur väl den 

som söker förstår vad användaren vill ha och hur väl dokumentrepresentationerna som 

lagrats i databasen indikerar vad dokumentet handlar om.
111

 

Fel vid indexeringen kan uppstå både vid analysen och vid översättningen. Fel vid 

analysen kan enligt Lancaster vara av två typer; att utesluta ett ämne som skulle kunna 

vara av intresse för användargruppen som databasen riktas till och misstolkning av en 

aspekt av dokumentet som leder till opassande termer. Fel vid översättningen är också 

av två typer; att inte använda den mest specifika termen som finns tillgänglig för att 

representera ett ämne och användandet av termer som inte passar ämnet på grund av 

dålig ämneskunskap eller slarv.
112

   

3.4 Kontrollerad vokabulär 

En kontrollerad vokabulär är först och främst en auktoritetslista. Generellt så kan 

indexeraren då bara tilldela dokumentet termer som finns med på den utvalda listan. 

Vanligtvis är den kontrollerade vokabulären mer än en lista, generellt innefattar den 

någon form av semantisk struktur.  Denna struktur är i första hand designad att 

kontrollera synonymer, skilja homografer från varandra och föra samman de termerna 

vars mening är nära relaterade.
113

  

Det finns framförallt tre olika typer av kontrollerad vokabulär: klassifikationssystem, 

ämnesordslista och tesaurus. Alla tre systemen försöker att presentera termerna både 

alfabetiskt och systematiskt. I klassifikationssystemet är den alfabetiska listan, i form av 

ett index, ett komplement till det huvudsakliga hierarkiska systemet. Tesaurusen är i 

huvudsak uppbyggd alfabetiskt, men med en inbyggd hierarkisk struktur som fungerar 

genom användandet av korsvisa hänvisningar. Ämnesordslistan är liksom tesaurusen 

alfabetiskt uppbyggd men den klarar inte som tesaurusen av att skilja mellan 

hierarkiska- och associativa relationer. I ämnesordslistan refereras det ofta från det 

generella till det mer specifika, men sällan tvärtom. Relationen är då inte ömsesidigt 

uteslutande.
114
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Man kan se det som att man genom användandet av en kontrollerad vokabulär förenklar 

kommunikationen mellan användaren och indexeraren, ett slags gemensamt språk. 

Lancaster framhåller att det inte är typen av kontrollerad vokabulär som är den 

viktigaste faktorn vid översättningsstadiet utan snarare vokabulärens omfång och graden 

av specificitet.
115

 

För att uppnå en hög konsistens, måste indexeraren vara bekant med den kontrollerade 

vokabulären. Ofta kan indexerarens slarv eller brist på ämneskunskap skapa 

felaktigheter vid indexeringen. Ett annat vanligt fel är att indexeraren missuppfattar 

dokumentets handling eller helt enkelt tolkar det fel eller att indexeraren förstår vad 

dokumentet handlar om, men väljer felaktiga termer för att uttrycka det.
116

 

3.4.1 Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur 

1999 bildade en grupp bibliotekarier med erfarenhet av och intresse för indexering av 

skönlitteratur en specialgrupp inom Svensk Biblioteksförening. De fick till uppgift att 

sammanställa ämnesordslistor för skönlitteratur för vuxna och för barn- och 

ungdomslitteratur samt en handledning i indexering av skönlitteratur.
117

 Hösten 2001 

började det egentliga arbetet. För att få ett så brett underlag som möjligt gjordes ett 

upprop efter ämnesordslistor på Biblist. Arbetet utgick sedan från de listor som 

skickades in. De mest omfattande listorna för vuxenlitteratur var Edvin
118

, Tesaurus för 

indexering av skönlitteratur
119

 samt Stockholms stadsbiblioteks ämnesordslista. Även 

ämnesorden i Bella
120

 ingick i underlaget.
121

 Alla dessa listor sammanfördes till en 

gemensam lista som kom att omfatta ca.8800 ord, inklusive dubbletter och olika former 

av samma ord. Dessa delades sedan upp i olika grupper beroende på ämne och typ av 

ord. Gruppen har sedan valt ut relevanta ord och uttryck, bestämt ordformer, sortera bort 

synonymer, m.m. De ord som uteslöts blev i många fall hänvisningar i det alfabetiska 

registret.
122

 

Genomgången av ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur som jag hade med varje 

informant inför indexeringen i steg 3 är ganska omfattande i omfång och ligger därför 

med som bilaga 1. Den har jag med för att det ger en djupare förståelse av listan och för 

den förståelse av listan som informanterna fick tillgodogöra sig. Där kan man läsa hur 

listan är uppbyggd, om innehållsanalys och principer för val av ämnesord och 

indexeringspraxis.  
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3.5 Metod 

Jag ska göra en konsistensundersökning där jag undersöker olika parametrar: 

Bibliotekarier - läsare 

Ämnesordslista – inte ämnesordslista 

Baksidestext – Hela boken 

 

Eftersom min studie började som en konsistensundersökning med tillhörande 

intervjuundersökning har jag bara tio informanter med. Det har i stället utvecklats till att 

bli en mer renodlad konsistensundersökning med ett fåtal informanter. Det har blivit en 

stor undersökning ändå med många uträkningar och ett stort material att gå igenom och 

ur analyssynpunkt har det varit en fördel. 

Baksidestext kontra sambindningsrecension. Baksidestexterna på en skönlitterär bok är 

inte bara till för att tala om vad boken handlar om utan också göra reklam för boken och 

få den att sälja bra. Sambindningsrecensionen som Btj indexerar utifrån är en kortare 

sammanfattning av boken på 100-150 ord. Den innehåller även ett personligt omdöme 

av boken och publiceras i Btj-häftet som är ett underlag för biblioteken när de beställer 

nya böcker. Indexeraren utgår i många fall ifrån denna när han/hon inte hinner läsa hela 

boken. Jag valde att låta informanterna indexera utifrån baksidestexten istället för 

utifrån sambindningsrecensionen därför att jag ville att det skulle vara lika 

förutsättningar mellan de olika grupperna. Läsare har i allmänhet inte tillgång till 

sambindningsrecensionerna och har därför bara baksidestexten att tillgå. 

Bibliotekarierna hade i en arbetssituation där de hade i uppgift att indexera en 

skönlitterär bok säkert använt sig av flera informationskanaler för att bilda sig en 

djupare uppfattning av boken och inte bara utgått ifrån baksidestexten. Men för att 

kunna göra en korrekt jämförelse mellan grupperna kände jag mig ändå tvingad att ge 

de olika grupperna av informanter samma förutsättningar och då fick det bli 

baksidestexten. Texterna finns med som bilaga 4. 

 

3.5.1 Urval av informanterna 

Jag har i min undersökning två grupper av informanter. Fem vana läsare av 

skönlitteratur och fem bibliotekarier som också är vana läsare av skönlitteratur. Jag har 

hittat ett antal personer som kan tänka sig att ställa upp i min undersökning, jag har valt 

ut personer så att jag får en någorlunda jämn fördelning gällande kön och ålder. 

Informanterna ska läsa mycket och ha ett intresse av skönlitteratur. Bibliotekarierna har 

allihop en relativt ny utbildning, ingen av dem arbetar med ämnesordsindexering i sitt 

vardagliga arbete, men är tänkta att representera utbildningen i biblioteks- och 

informationsvetenskap och är insatta i problemen som det kan innebära att återfinna 

skönlitteratur i våra bibliotek. 
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3.5.2 Urval av böckerna 

Jag har valt ut två böcker. Kravet var att ingen av informanterna hade läst böckerna 

innan och att de fanns att tillgå i pocket. Inre säkerhet av Christa Bernuth är en tysk 

thriller som utspelar sig i forna DDR där folkpolis Martin Berg utreder ett dödsfall där 

en kvinna hittas död, skjuten med ammunition tillverkad i väst. Utredningen får Martin 

Berg att alltmer konfronteras med de mörka sidorna hos den östtyska staten och 

omvärdera sin roll som folkpolis. Btj har indexerat romanen med ämnesorden: Thrillers, 

Skönlitteratur, Romaner och Östtyskland. Den andra boken är Lappskatteland : en 

familjesaga av Annica Wennström. Det är en släktkrönika och kärlekshistoria som 

spänner från 1860-tal till nutid. Den berättar om fyra generationer kvinnor med samiska 

rötter. Btj har indexerat romanen med ämnesorden: Kvinnoskildringar, Släktromaner, 

Skönlitteratur, Romaner, 1800-talet, 1900-talet, Sverige, Lappland och Samer 

Jag vill i min undersökning komma åt en trovärdig söksituation. Jag har därför valt att 

låntagarna får fokusera på att välja ord som de skulle söka på om de satt framför en 

katalog och hade glömt titel och författare, men ville återfinna just denna bok. 

Bibliotekarierna ska fokusera på att ge ämnesord som de tror kan hjälpa användarna av 

biblioteket och/eller bibliotekarierna att återfinna boken.  

På så sätt tror jag att man tänker på ett annat sätt än om man får boken i sin hand och 

ska sätta ämnesord på den utan att reflektera på i vilket syfte man ska göra det.  

 

3.5.3 Undersökningens genomförande 

Mina informanter får två pocketböcker utav mig och instruktioner, se bilaga 2 

I steg ett ska låntagarna studera framsidan och baksidan av boken samt läsa 

baksidestexten. Detta kan man tycka är konstigt, eftersom man inte utifrån 

baksidestexten letar efter en bok. Men det kan tänkas representera en sökning på ett 

speciellt ämne, t.ex. en skönlitterär bok om Östtyskland. De ska nu tänka sig att de ska 

välja ut termer att använda sig av i en katalog om de ville leta efter just denna bok, men 

har glömt titel och författare. Jag vill inte begränsa antalet termer eftersom de kan styra 

dem att välja för många. Detta ska de göra för båda böckerna och sedan skicka in 

termerna till mig. 

I steg två ska informanterna läsa böckerna och välja termer efter samma kriterier som i 

steg ett. Det kan tänkas representera en situation när respondenten letar efter en bok som 

han/hon har läst men har glömt titel och författarnamn på. Det är svårt att bortse ifrån 

tidigare erfarenheter och valda termer i steg ett, men jag har uppmanat informanterna att 

inte gå händelserna i förväg och att det inte är för att jag vill kontrollera dem som jag 

genomför undersökningen. 

I steg tre ska jag närvara. Vi ska gå igenom Att indexera skönlitteratur listan och jag ska 

informera om hur den fungerar. Sedan får informanten välja ut termer ur listan, med 

samma fokus som tidigare, alltså med tanken att han/hon ska söka efter boken i en 

datoriserad bibliotekskatalog utan att använda titel och författare.  
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Bibliotekarierna får en annan typ av instruktioner. Se bilaga 2. 

I steg ett ska informanterna utifrån baksidestexten välja ut termer som de tror kan hjälpa 

låntagarna i sitt bibliotek och/eller bibliotekarierna i sitt bibliotek att återfinna boken. 

Detta kan representera en situation när bibliotekarien väljer indextermer men inte har tid 

att läsa boken. 

I steg två ska bibliotekarierna läsa böckerna och göra om proceduren från steg ett, alltså 

välja termer som de tror underlättar för läsare och/eller bibliotekarier att återfinna 

boken. 

I steg tre ska jag närvara. Vi ska gå igenom Att indexera skönlitteratur listan och jag ska 

informera om hur den fungerar om de inte redan vet det. Sedan får bibliotekarierna välja 

ut termer ur listan, med samma fokus som tidigare, alltså med tanken att de bäst ska 

underlätta för låntagarna i sitt bibliotek och/eller bibliotekarierna i sitt bibliotek att 

återfinna boken.  

 

3.5.4 Beräkning av resultat 

Innan resultatet beräknas görs vissa avvägningar rörande resultatet. När det gäller den 

terminologiska konsistensen tillåts indexeringssträngar och de räknas som en term, t.ex. 

förekommer diktatur. –polisstat. som en sträng. Även fraser som Kalla kriget räknas 

som en term. Detta för att ämnesordslistan att indexera skönlitteratur tillåter sådana 

strängar och de olika stegen ska kunna jämföras med varandra. Felstavade ord 

korrigeras och dubbletter tas bort. Synonymer räknas var för sig. Ord skrivna i singular 

och plural samt ord i olika ordklasser men med samma ordstam räknas som olika ord, 

alltså likställs inte kvinna med kvinnor och lycklig med lycka.  

Den terminologiska konsistensen räknas ut. Med hjälp av det insamlade resultatet ska 

jag sedan beräkna det terminologiska konsistensvärdet för var och en med hjälp av den 

asymmetriska metoden som finns beskrivet i kapitel 2. I den här modellen jämförs 

indexeringen av respondenterna i par och antalet identiska termer som använts av paret 

gemensamt divideras med det totala antalet termer som använts av respektive 

testperson. När man jämför konsistensen mellan flera testpersoner början man med att 

räkna ut konsistensvärdet för varje testperson i varje möjlig parkombination. Efter det 

räknar man ut medelvärdet av konsistensen för varje testperson. Dessa medelvärden kan 

sedan användas för att jämföra konsistensen mellan olika indexerare, eller grupper av 

indexerare
123

  

 

Jag tar även fram ett typindex av informanternas termer. Jag utgår från en frekvenstabell 

som jag har skapat utifrån informanternas termer. Se exempel på två sådana 

frekvenstabeller i kapitel 5.4. Jag har delvis fått räkna ut mitt typindex med en annan 

metod än Saarti för att få ett användbart resultat med det fåtal informanter som jag har 

med. De termer som har använts tre eller fler gånger i de olika grupperna tas med i mitt 

typindex. Se kapitel 3.6 hur Saarti gjorde beräkningen. 
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4. Resultat och analys 

Här presenterar jag resultatet av konsistensundersökningen både i tabellform och med 

ord. Jag försöker också analysera resultatet efter Lancasters sju olika faktorer med 

inverkan på konsistensen. Även uttömmandegraden och specificiteten analyseras och till 

sist presenteras typindexet. 

4.1 Konsistensen 

Informanternas valda ämnesord jämfördes med varandra och konsistensvärden räknades 

ut. Ett medelvärde för respektive informant jämfört med övriga i respektive grupp 

räknades ut. För att ta del av informanternas ämnesord se bilaga 3.  

I tabell 1 presenteras värdena på den terminologiska konsistensen och i tabell 2 kan 

man, förutom konsistensmedelvärdena se, antalet termer informanterna valde, antalet 

termer valda endast en gång och antalet olika termer. 

Tabell 1. Värdet på konsistensen, steg för steg. 

Konsistensen 

Steg för steg 

Steg 1 
Bok 1 

Steg 2 
Bok 1 

Steg 3 
Bok 1 

Steg 1 
Bok 2 

Steg 2 
Bok 2 

Steg 3 
Bok 2 

Bib. 1 81,25 % 43 % 47,25 % 37,5 % 33,25 % 51,875 % 
Bib. 2 31,5 % 20,75 % 29 % 43,75 % 44,25 % 40 % 
Bib. 3 21 % 18 % 26,5 % 24,75 % 20,75 % 46,75 % 
Bib. 4 75 % 40 % 53,125 % 46,5 % 50 % 58,25 % 
Bib. 5 65 %  58 % 25 % 75 % 60 % 58,25 % 
Läsare 1 12,5 % 12,5 % 46,5 % 24,75 % 6,25 % 38,25 % 
Läsare 2 13,75 % 5,625 % 18,75 % 7,5 % 0 21,5 % 
Läsare 3 20 % 20 % 20,25 % 4,25 % 5,5 % 19 % 
Läsare 4 33 % 8,25 % 25 % 25 % 25 % 36,25 % 
Läsare 5 24,75 % 18 % 23,25 % 12,5 % 0 26 % 

 Snitt = 

Konsistensen 

bib+lån/2 

     

 
  

= 38 % 

     

 
 

= 24,5 

     

 
 

= 31,5 % 

     

 
 

= 31 % 

    

 
 

= 24,5 % 

     

 
 

= 39,5 % 

 

Vid steg 1 använde bibliotekarierna fler termer än läsarna. Bibliotekarierna använde 

tillsammans 38 termer (av dessa var 18 termer, 47,4 % valda endast en gång)för bok 1 

och 33 termer (av dessa var 13 termer, 39,4 % valda endast en gång) för bok 2. Läsarna 

använde tillsammans 24 termer (14 stycken eller 58,3 % valda endast en gång) för bok 1 

och 23 termer (16 stycken eller 69,6 % valda endast en gång) för bok 2. Se tabell 2.  

Samtidigt var bibliotekariernas termer bättre ur indexeringssynpunkt, det märktes att de 

visste vad de skulle användas till. Läsarna kunde t.ex. ha med termer som eka och 

skärgården för att beskriva bok 1 utifrån bokens framsida och baksida och skoband och 

folkliv för bok 2. 
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Konsistensen var för bibliotekarierna i genomsnitt 55 % för bok 1 och 46 % för bok 2. 

För läsarna var konsistensen i genomsnitt 21 % för bok 1 och 15 % för bok 2. Snittet för 

alla informanter var för bok 1/steg 1 38 % och för bok 2/steg 1 31 %. Se tabell 1. 

Vid steg 2 använde bibliotekarier och läsare ungefär lika många termer per bok, 

skillnader var att hos bibliotekarierna var färre termer bara valda en gång. 

Bibliotekarierna använde tillsammans 48 termer (av dessa var 23 termer eller 47,9 % 

valda endast en gång) för bok 1 och 40 (15 stycken eller 37,5 % valda endast en gång) 

för bok 2. Läsarna använde tillsammans 47 (35 stucken eller 74,5 % valda endast en 

gång) för bok 1 och 38 (36 stycken eller 94, 7 % valda endast en gång) för bok 2. Se 

tabell 2. 

Konsistensen var för bibliotekarierna i genomsnitt 36 % för bok 1 och 42 % för bok 2. 

För läsarna var konsistensen 13 % för bok 1 och 7 % för bok 2. Snittet för alla 

informanterna var för bok 1/steg 2 24,5 % och för bok 2/steg 2 24,5 %. Se tabell 1. 

Vid steg 3 använde läsarna fler termer än bibliotekarierna. Bibliotekarierna använde 

tillsammans 71 termer (av dessa var 26 termer eller 36,6 % valda endast en gång)för 

bok 1 och 78 termer (av dessa var 19 termer eller 24,4 % valda endast en gång) för bok 

2. Läsarna använde tillsammans 101 termer (37 stycken eller 36,6 % valda endast en 

gång) för bok 1 och 129 termer (53 stycken eller 41 % valda endast en gång) för bok 2. 

Se tabell 2. 

  



35 

 

 

Tabell 2. Antal termer valda av bibliotekarier och läsare, steg för steg. 

 Bok 1 Bok 1 Bok 1 Bok 1 Bok 2 Bok 2 Bok 2 Bok 2 

 Antalet 

termer 

Antalet 

termer 

valda en 

gång 

Ant. Olika 

termer 

Konsist-

ensen 

 

Antalet 

termer 

Antalet 

termer 

valda 

en gång 

Ant. Olika 

termer 

Konsist- 

ensen 

 

Bib, 
steg 1 

38 st. 18 st. 

eller 

47,4 %  

23 st. 55 % 33 st. 13 st. 

eller 

39,4 % 

19 st. 46 % 

Läsare, 
steg 1 

24 st. 14 st. 

eller 

58,3 % 

18 st. 21 % 23 st. 16 st. 

eller 

69,6 % 

19 st. 15 % 

Bib och 
Läs, 
steg 1 

62 st. 26 st. 

eller  

41, 9 % 

35 st. 38 % 56 st. 22 st. 

eller 

39,3 % 

31 st. 31 % 

Bib, 
steg 2 

48 st. 23 st. 

eller 

47,9 % 

31 st. 36 % 40 st. 15 st. 

eller 

37,5 % 

23 st. 42 % 

Läsare, 
steg 2 
 

47 st. 35 st. 

eller 

74,5 % 

40 st. 13 % 38 st. 36 st. 

eller 

94,7 % 

37 st. 7 % 

Bib och 
läs, steg 
2 

95 st. 64 st. 

eller 

67,4 % 

77 st. 24,5 % 78 st. 56 st. 

eller 

71,8 % 

65 st. 24,5 % 

Bib, 
steg 3 

71 st. 26 st. 

eller 

36,6 % 

41 st. 36 % 78 st. 19 st. 

eller 

24,4 % 

36 st. 51 % 

Läsare, 
steg 3 

101 st. 37 st. 

eller 

36,6 % 

63 st. 27 % 129 st. 53 st. 

eller 41 

% 

81 st. 28 % 

Bib och 
läs, steg 
3 

172 st. 34 st. 

eller 

19,8 % 

72 st. 31,5 % 206 st. 51 st. 

eller 

24,8 % 

89 st. 39,5 % 

 

Konsistensen var för bibliotekarierna i genomsnitt 36 % för bok 1 och 51 % för bok 2. 

För läsarna var konsistensen 27 % för bok 1 och 28 % för bok 2. Snittet för alla 

informanterna var för bok 1/steg 3 31,5 % och för bok 2/steg 3: 39,5 %. Se tabell 1. 

Informanterna valde många olika ämnesord för att beskriva romanerna. Dessutom 

varierade antalet ämnesord som användes av olika personer kraftigt. Sammanlagt gav 10 

informanter på 2 romaner (72+89=)161 olika termer i steg 3. Fler termer till bok 2, som 

har fler aspekter att indexera än bok 1. 

 77+65 = 142 i steg 2, 35+31 = 66 i steg 1. Fler termer till bok 1, i motsats till steg 3. 

Antalet termer skilde sig inte så mycket åt när det gällde de olika böckerna. Bok 2 fick 

fler termer i steg 3, men färre i steg 1 och 2. 
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Det fanns en tydlig skillnad mellan bibliotekarierna och läsarnas användning av 

ämnesord. Bibliotekarierna använde färre olika ämnesord när de beskrev romanerna i 

steg 3 då ämnesordslistan användes. I steg 3/bok 1 30 % färre, i steg 3/bok 2 40 % färre. 

En anledning till det kan vara att bibliotekarierna har utbildning inom indexering, är 

vana vid ämnesord och att använda dem vid sökning. De är samtidigt mer fokuserade 

när de utför uppgiften. De är också mer erfarna i användandet av ämnesordslista eller 

har en förståelse för ämnesordslistans funktion.  

I steg 1 rådde motsatsen, där valde bibliotekarierna fler termer än läsaren. I steg1/bok 1 

37 % fler och i steg 1/bok 2 30 % fler. En anledning till det kan vara att bibliotekarierna 

hade en förståelse för vad det här gick ut på, de har sett vad ämnesord är och vad de 

används till.  

För att jämföra min undersökning med Jarmo Saartis resultat räknar jag ut medelvärdet 

för alla informanter och för båda romanerna i steg 3. För låntagarna blir konsistensen då 

27, 5 % jämfört med Saartis 12,4 %. För bibliotekarierna blir värdet 43, 5 % jämfört 

med Saartis 19,9 % och för alla tillsammans 35,5 % jämfört med Saartis 16,1 %. Jag 

tror att mina värden beror på att informanterna fick koncentrera indexeringen mot målet 

att återfinna boken, se instruktionerna i bilaga 2 och att jag noggrant tillsammans med 

dem gick igenom hur ämnesordslistan skulle användas. Saartis hade också en större 

variation på romanerna som indexerades, med några titlar som var mer komplicerade. 

4.2 Lancasters sju punkter 

 

4.2.1 Antalet tilldelade termer 

Antalet tilldelade termer påverkar konsistensen säger Lancaster, ju fler termer som 

tilldelas dokumentet, desto lägre blir konsistensen.
124

 

Se tabell 1. Det här kan vi säga gäller till stor del för bibliotekarierna. När de i steg 1 

indexerade efter baksidestexten och tillsammans tilldelade bok 1 38 termer var 

konsistensen 55 %. Och för bok 2, 33 termer och konsistensen 46 %. I steg 2 när boken 

var läst tilldelades 48 termer för bok 1 och konsistensen var 36 %. För bok 2, 40 termer 

och konsistensen 42 %. I steg 3 när ämnesordslistan användes valde bibliotekarierna 71 

termer för bok 1 med konsistensen 36 %. För bok 2, 78 termer och 51 %.  För bok 1 var 

alltså konsistensen som högst i steg 1 och för bok 2 var den som högst i steg 3. 

Resultatet pekar alltså inte entydigt mot Lancasters påstående, men det är ju också andra 

faktorer som skiljer de olika stegen åt. 

När det gäller läsarna tilldelade de 24 termer för bok 1 i steg 1 med konsistensen 21 %. 

För bok 2, 19 termer och 15 %.  I steg 2 tilldelades 47 termer för bok 1 med 

konsistensen 13 % och 38 termer för bok 2 med konsistensen 7 %. I steg 3 tilldelades 

101 termer för bok 1 med konsistensen 27 % och 129 termer för bok 2 med 
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konsistensen 28 %. Konsistensen gick alltså även här ner i steg 2 för att bli som högst i 

steg 3 när läsarna tilldelade flest termer. I jämförelsen mellan steg 1 och steg 2 stämmer 

Lancasters tes; konsistensen sjunker med antalet termer. I steg 3 hade ämnesordslistan 

stor effekt på konsistensen. 

4.2.2 Kontrollerad vokabulär/fri indexering 

Här jämför jag indexeringen i steg 2 och 3, alltså efter att informanterna har läst 

böckerna. Se tabell 1. För bibliotekarierna var konsistensen för bok 1 lika stor i steg 2 

och 3. För bok 2 var konsistensen större i steg 3, den förbättrades alltså något med hjälp 

av ämnesordslistan. Antalet termer valda en gång minskade med drygt 10 % från steg 2 

till 3 för bägge böckerna, man kan alltså se att trots att bibliotekarierna valde fler termer 

i steg 3, så minskade inte konsistensen och antalet termer som var valda endast en gång 

ökade endast med 3-4 stycken från steg 2 till 3, trots att antalet termer ökade kraftigt. 

För läsarna ökade konsistensen kraftigt från steg 2 till 3. I steg 2 var konsistensen för 

bok 1, 13 % och för bok 2, 7 % för att i steg 3 öka till 27 % respektive 28 %. De kan 

man alltså se att för oerfarna indexerare har ett kontrollerat vokabulär stor effekt på 

konsistensen. Antalet termer valda en gång minskade dramatiskt för bägge böckerna, för 

bok 1 nästan 40 % från 74,5 % till 36,6 % och för bok 2 över 50 % från 94,7 % till 41 

%.  I steg 2/bok 2 var det alltså bara två termer som var valda mer än en gång. 

Informanterna verkar inte ha svårt att översätta aspekterna i dokumentet till passande 

termer i ämnesordslistan, men ämneskunskaper spelar ganska liten roll här, även om 

viss ämneskunskap när det gäller Östeuropa och kalla kriget kan spela in när det gäller 

bok 1. Man kan också se att bibliotekarierna och läsarna valde ungefär lika många 

termer i steg 2, men bibliotekarierna valde mycket färre termer än läsarna i steg 3. 

4.2.3 Vokabulärens storlek och specificitet 

Ju större vokabulären är, desto mer specifikt är det troligt att den är och desto svårare är 

det att använda den konsistent. Det är alltså lättare att vara överens om ett mer allmänt 

ämnesord än ett mer specifikt. Den här aspekten har inte så stor betydelse här, då Att 

indexera skönlitteratur ligger på en ganska allmän nivå vad det gäller specificitet för att 

passa på folkbibliotek och tillgodose användare där. Ingen av informanterna har heller 

gett uttryck för att de upplevt detta vara ett problem vid indexeringen. 

4.2.4 Ämnets karaktär och dess terminologi 

Det är lättare att uppnå en hög konsistens när det handlar om mer konkreta ämnen och 

att konsistensen minskar när abstraktionen ökar. När det gäller skönlitteratur, film och 

bilder är det extra svårt att vara överens om vad ämnet är och hur det bör indexeras. Det 

kan handla om tolkning av mediet, men också att olika grupper av människor lägger 

vikt vid olika delar. 

Det är därför svårt att dra några slutsatser om detta, det märks inte heller entydigt någon 

skillnad i resultatet. Konsistensen för bok 1 i förhållande till bok 2 var mindre i steg 1, 
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lika stor i steg 2 och större i steg 3. För att kunna säga något om detta skulle jag ha valt 

böcker som tydligare skilde sig ifrån varandra. 

4.2.5 Indexerarens roll 

Här fokuserar Lancaster på indexeraren som individ. Två indexerare som delar liknande 

utbildning, erfarenhet och intressen kommer lättare att vara överens om vad som ska 

indexeras i ett dokument än två som har helt olika bakgrund. Här spelar också 

utbildning inom indexering som indexeraren har fått in. Om alla indexerare får liknande 

utbildning så minskar detta indexerarens bakgrunds inverkan på indexeringens 

konsistens. Kunskap om ämnet som ska indexeras har också betydelse. Om två 

indexerare har ungefär samma kunskap inom ämnet så ökar konsistensen jämfört med 

om en har stor kunskap i ämnet och den andre bara lite. Men viktigare än kunskaper i 

ämnet är kunskaper i de behov och intressen som användarna av systemet har. 

Erfarenhet av indexering ökar konsistensen och medför samtidigt att indexeraren 

använder färre termer.
125

  

Här kan man tydligt se utbildningens inverkan på resultatet. Bibliotekarierna har en 

förståelse för indexeringen funktion och betydelse. Kunskap i ämnet har liten betydelse 

här, men en förståelse och kunskap i användarnas behov och intressen har 

bibliotekarierna i högre grad än läsarna. 

När informanterna får använda sig av ämnesordslistan ser man en tydlig effekt av 

utbildningen, konsistensen hos bibliotekarierna är större i jämförelse med läsarna och 

bibliotekarierna använder också färre termer. 

4.2.6 Verktyg tillgängliga för indexeraren 

Om en grupp indexerare har tillgång till samma verktyg vid indexeringen så ökar detta 

konsistensen, det kan handla om uppslagsverk, handböcker och liknande. Störst 

inflytande har tillgången till en kontrollerad vokabulär av någon form som leder 

indexeraren från en aspekt till en lämplig term. 

I undersökningen hade alla informanter tillgång till samma verktyg vid indexeringen.  

4.2.7 Längden på dokumentet som ska indexeras 

Ju kortare textavsnitt, desto färre termer att välja ibland och därför större konsistens.
126

  

Detta stämmer bra in på bibliotekarierna i steg 1, här uppnåddes den högsta 

konsistensen, se tabell 2. När det gäller läsarna så var 58,3/69,6 % av termerna valda 

endast en gång och konsistensen var låg, 21 % respektive 15 %.  
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4.3 Uttömmandegrad och specificitet 

Uttömmande indexering beskriver dokumentet i koncentrat. 

Titeln säger ju ofta inte så mycket när det gäller skönlitteratur. Inre säkerhet kan 

möjligen indikera att det handlar om en thriller och Lappskatteland att handlingen 

utspelar sig i Lappland. Btj:s har olika uttömmandegrad. För bok 1: thrillers, 

skönlitteratur, romaner och Östtyskland och för bok 2: Kvinnoskildringar, släktromaner, 

skönlitteratur, romaner, 1800-talet, 1900-talet, Sverige, Lappland och samer. För bok 1 

kunde man t.ex. ha ökat uttömmandegraden med en tidsaspekt, terrorism, diktatur, 

kommunism, samhällskritiska romaner, politiska förföljelser, Stasi och kalla kriget. För 

bok 2 som hade en mer uttömmande indexering kanske med mor- dotterrelationer, 

identitetssökande, skam, våldtäkt och rotlöshet som spelar stor roll i romanen.  

När man ser på Btj:s indexering av de båda romanerna kan man se en tydlig skillnad på 

uttömmandegraden. Detta var inte något jag märkte så tydligt i min undersökning. I steg 

2 var bibliotekarierna mer restriktiva med termer än läsarna och skillnaden mot läsarna 

var större för bok 2, även om bibliotekarierna använde färre termer för att indexera bok 

1 än bok 2 i steg 3, se tabell 2. 

I steg 3 använde läsarna fler ämnesord/roman än bibliotekarierna gjorde. En anledning 

till det kan vara en ovana att indexera och att använda indexeringsverktyg. Jag kan inte 

märka så stor skillnad på antalet termer för de båda böckerna. Saarti märkte i sin 

undersökning att bibliotekarierna har en tendens att indexera mindre utförligt när det 

gäller avkopplingslitteratur såsom ofta utbruten genrelitteratur, medan läsarna använde 

likvärdigt många termer för alla romanerna proportionellt.
127

 I stora databaser är många 

dokument indexerade med samma term. Det är därför viktigt att då öka 

uttömmandegraden vid indexeringen och också öka graden av specificitet. Detta för att 

kunna uppnå en rimlig recall vid en tolererbar precision vid sökningar.
128

  Det märks 

tydligt även i ganska små system att om dokumenten indexeras med ett fåtal ospecifika 

termer så förlorar indexeringen i betydelse. Om uttömmandegraden är låg kan det också 

vara svårt att återvinna dokument om man kombinerar söktermer med ett booleskt and. 

Ju mer selektiv indexeringen är, ju mer nödvändigt blir det att istället använda sig av 

booleskt or för att öka graden av recall.
129

 

Det här tycker jag man märker tydligt, när man som jag har arbetat på ett medelstort 

folkbibliotek och i en relativt litet system. När man kombinerar två ämnesord får man 

ofta inga träffar alls och när man söker på endast ett ämnesord blir träfflistan 

ohanterbar. 
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Redan Cutter förde fram principen om att dokument bör indexeras med den mest 

specifika termen som täckte in ämnet i dokumentet.
130

 Lancaster pekar på att det för det 

mesta är bättre att använda flera specifika termer för ett ämne än att välja en mer allmän 

term. Man kan uppnå en hög grad av specificitet genom att kombinera flera termer. Att 

tilldela dokumentet både en specifik term och en allmän term vid indexeringen är inte 

heller tillrådigt, då kan det enligt Lancaster vara svårt att skilja generella dokument från 

mer specifika vid en sökning och användaren får många oönskade träffar.
131

 Det finns ju 

andra sätt att söka på i databasen för att utföra en mer allmän sökning och få fram 

dokument som t.ex. allmänt handlar om däggdjur, speciellt om databasen är kopplad till 

någon form av kontrollerat vokabulär.  

4.4 Typindex 

I bibliotekariernas typindex I steg 1/bok 1 fanns två av termerna med i Btj:s indexering 

som innehöll fyra termer: Thrillers, Skönlitteratur, Romaner och Östtyskland. 

Konsistensen var alltså 50 %, i steg 2/bok 1 var det likadant, 50 % för att i steg 3/bok 1 

öka till tre av fyra termer och alltså 75 %. Här och vidare, se tabell 3 och 4. 

För bok 2, där Btj:s indexering innehöll nio termer: Kvinnoskildringar, Släktromaner, 

Skönlitteratur, Romaner, 1800-talet, 1900-talet, Sverige, Lappland och Samer fanns det 

för bibliotekarierna i steg 1/bok 2 två av nio termer med, 22 %. I steg 2/bok 2 tre av nio 

termer, 33 % och i steg 3/bok 2 nio av nio termer eller 100 %. 

För läsarna fanns det i steg 1/bok 1 inga termer som matchade Btj:s indexering och 

konsistensen var 0, detsamma gällde steg 2/bok 1 för att i steg 3/bok 1 öka till tre av 

fyra eller 75 %. 

För bok 2 fanns en liknande utveckling för typindex. I steg 1 och 2 var konsistensen 0 

för att i steg 3/bok 2 öka till åtta av nio termer, eller 89 %. 

Alltså kan man se att typindex för steg 3/bok 1 var lika bra för de båda grupperna, tre av 

fyra eller 75 % och steg 3/bok 2 100 % för bibliotekarierna och 89 % för läsarna. 

När typindex räknades ut för de båda grupperna gemensamt blev det i princip likvärdigt 

resultat som för bibliotekarierna förutom i steg 2/bok 1 där konsistensen ökade från 50 

% till 75 % och i steg 1/bok 2 då konsistensen ökade från 22 % till 33 %. 

Ett typindex av endast läsares termer skulle i detta fall inte falla så väl ut. Inte om man 

ska jämföra med Btj:s indexering och inte heller annars, se tabell 3 och 4. Typindex för 

steg 1/bok 1 genererade termerna Deckare och Spänning och i steg 2/bok 1 termen 

Terrorism. Vidare för steg 1/bok 2 Släktkrönika och steg 2/bok 2 ingen term alls. 
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Anmärkningsvärt är det stora antalet termer som ingår i typindex i steg 3 för både bok 1 

och bok 2. För bok 1hela 24 termer och bok 2 21 termer. Det genererar i bägge fall 

uttömmande indexering. 

Det är intressant att reflektera vilka konsekvenser en sådan uttömmande indexering 

skulle ha som uppvisas i steg 3 för läsare och bibliotekarier. För bok 1 skulle man t.ex. 

kunna få träff på en sökning innehållande någon eller några av termerna: kalla kriget, 

Stasi, terrorism, övervakning, kommunism och diktatur. Och för bok 2 termer som: 

våldtäkt, skam, mor-dotterrelationer, skam och debut. Eventuellt då kombinerat med 

termen skönlitteratur. 

Viktigt att tänka på balansen vad det gäller antalet ämnesord som tilldelas dokumentet. 

För många ämnesord kan få de centrala delarna av dokumentet att försvinna i mängden 

av ämnesord. För få tilldelade ämnesord kan istället göra det svårt att skilja dokumenten 

åt och indexeringen förlorar i betydelse.  
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Tabell 3. Typindex för bok 1. 

 Bibliotekarier Läsare Bib + Läs                     Btj:s indexering 

Steg 1 Deckare, DDR, 

Östtyskland, 

Kalla kriget, 

skönlitteratur 

Deckare, Spänning,  Deckare, DDR, Kalla 

kriget, Skönlitteratur, 

Spänning, Östtyskland 

Thrillers, 

skönlitteratur, 

Romaner, 

Östtyskland. 

Steg 2 DDR, Deckare, 

Östtyskland, 

Kalla kriget, 

Skönlitteratur, 

Terrorism DDR, Kalla kriget, 

Terrorism, 

Östtyskland, Deckare, 

Skönlitteratur, 

Thriller. 

Thrillers, 

skönlitteratur, 

Romaner, 

Östtyskland. 

Steg 3 

 

Skönlitteratur, 

Thrillers, 

Östtyskland, 

1900-talet, 1970-

talet, Kalla 

kriget, Terrorism. 

Skönlitteratur, 

Östtyskland, 

Thrillers, Terrorism, 

1980-talet, Diktatur 

 

Skönlitteratur, 

Östtyskland, Thrillers, 

Terrorism, 1970-talet, 

1900-talet, Kalla 

kriget, Diktatur, 1980-

talet, Mord, Stasi, 

Poliser, Terrorister, 

Kommunism, Flykt, 

Polisstat, Politiska 

förföljelser, Politiska 

mord, Rädsla, Politisk 

miljö, 

Samhällskritiska 

romaner, 

Samhällsskildringar, 

Spionromaner, 

Säkerhetspoliser 

 

Thrillers, 

skönlitteratur, 

Romaner, 

Östtyskland 

 

 

  



43 

 

 

Tabell 4. Typindex för bok 2. 

 Bibliotekarier Läsare Bib + Läs                     Btj:s indexering 

Steg 

1 

Samer, kärlek, 

kvinnor, 

släktkrönika, 

skönlitteratur 

Släktkrönika Samer, släktkrönika, 

Kärlek, Kvinnor, 

Skönlitteratur, 

Sverige 

Kvinnoskildringar, 

Släktromaner, 

Skönlitteratur, 

Romaner, 1800-

talet, 1900-talet, 

Sverige, Lappland, 

Samer. 

Steg 

2 

Samer, 

Skönlitteratur, 

Släktkrönika, 

Kärlek, Romaner. 

Ingen term vald tre 

gånger! 

Samer, Släktkrönika, 

Kärlek, 

Skönlitteratur, 

Romaner 

Kvinnoskildringar, 

Släktromaner, 

Skönlitteratur, 

Romaner, 1800-

talet, 1900-talet, 

Sverige, Lappland, 

Samer. 

Steg 

3 

 

Skönlitteratur, 

Samer, 1900-talet, 

Sverige, Lappland, 

Romaner, 

Kvinnoskildringar, 

Släktromaner, 1800-

talet, Mor – 

dotterrelationer. 

 

Skönlitteratur, 1900-

talet, Samer, 

Kvinnoskildringar, 

1800-talet, Sverige, 

Mor – 

dotterrelationer, 

Romaner, Skam, 

Släktromaner, 

Fjällvärlden, Etnisk 

diskriminering. 

Skönlitteratur, 

Samer, 1900-talet, 

Sverige, Lappland, 

Romaner, 

Kvinnoskildringar, 

Släktromaner, 1800-

talet, Mor – 

dotterrelationer, 

2000-talet, 

Fjällvärlden, 

Historiska romaner, 

Identitetssökande, 

Samisk mytologi, 

Våldtäkt, Etnisk 

diskriminering, 

Familjeromaner, 

Etniska minoriteter, 

Rotlöshet, Skam,  

 

Kvinnoskildringar, 

Släktromaner, 

Skönlitteratur, 

Romaner, 1800-

talet, 1900-talet, 

Sverige, Lappland, 

Samer. 
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Här är två exempel på frekvenstabeller som ligger till grund för typindexet. 

Indexeringstermer bibliotekarier och läsare steg 1 Lappskatteland, antalet termer: 56: 

Samer 

Samer 

Samer 

Samer 

Samer 

Samer 

Samer 

släktkrönika 

Släktkrönika 

släktkrönika 

släktkrönika 

Släktkrönika 

Släktkrönika  

kärlek 

Kärlek 

Kärlek 

Kärlek 

Kärlek 

kvinnor 

kvinnor 

Kvinnor 

Kvinnor 

skönlitteratur 

Skönlitteratur 

Skönlitteratur 

Sverige 

Sverige 

Sverige 

romaner 

Romaner  

Samehistoria 

Samehistoria 

kärleksroman 

kärleksroman 

1800-talet 

1900-talet 

Debut 

drama 

Familjekrönika 

familjerelationer 

Familjesaga 

Folkliv 

Historia 

historisk roman 

Kulturarv 

Kvinnoberättelse 

Kvinnohistoria 

Kvinnohistorieskildring 

Lappland 

Samisk kultur 

skoband 

Släktband 

Släkthistoria  

Sorg 

Stolthet 

ursprungsbefolkning kontra nybyggare 
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Indexeringstermer bibliotekarier och läsare Steg 3 Inre Säkerhet, antalet termer: 172: 

Skönlitteratur 

Skönlitteratur  

skönlitteratur  

skönlitteratur 

skönlitteratur  

skönlitteratur 

Skönlitteratur 

Skönlitteratur 

skönlitteratur 

skönlitteratur  

Östtyskland 

Östtyskland 

Östtyskland  

Östtyskland  

Östtyskland 

Östtyskland 

Östtyskland  

Östtyskland  

Östtyskland 

östtyskland  

Thrillers 

Thrillers 

Thrillers 

thrillers  

Thrillers 

Thrillers 

Thrillers  

Thrillers 

Thrillers 

terrorism 

Terrorism  

terrorism  

terrorism  

terrorism 

Terrorism 

terrorism 

1970-talet 

1970-talet  

1970-talet  

1970-talet 

1970-talet 

1970-talet 

1900-talet  

1900-talet  

1900-talet 

1900-talet 

1900-talet  

Kalla kriget  

Kalla kriget 

Kalla kriget 

kalla kriget 

Kalla kriget 

diktatur 

Diktatur  

diktatur  

Diktatur 

diktatur 

1980-talet 

1980-talet 

1980-talet 

1980-talet 

Mord 

mord 

mord 

mord  

Stasi  

Stasi 

Stasi 

Stasi 

poliser  

Poliser 

poliser  

poliser  

Terrorister 

terrorister 

terrorister 

terrorister 

Kommunism 

Kommunism 

kommunism  

Flykt 

flykt 

flykt 

polisstat 

polisstat  

Polisstat 

Politiska förföljelser 

politiska förföljelser 

politiska förföljelser 

politiska mord 

politiska mord 

politiska mord 

rädsla 

rädsla 

Rädsla 

politisk miljö 

politisk miljö 

politisk miljö 

Samhällskritiska 

romaner 

Samhällskritiska 

romaner 

samhällskritiska 

romaner  

Samhällsskildringar  

Samhällsskildringar 

Samhällsskildringar  

spionromaner 

Spionromaner 

spionromaner 

säkerhetspoliser 

säkerhetspoliser  

säkerhetspoliser 

Besvikelse 
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politiska fångar 
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5. Slutsatser och Diskussion 

Kapitlet innehåller frågeställningarnas besvarande där jag kortfattat redogör för 

resultatet i förhållande till frågeställningarna. Därefter följer en diskussion samt 

slutsatser som kan dras ur resultatet följt på förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Frågeställningarnas besvarande 

Här svarar jag ganska kortfattat på frågeställningarna som ett komplement till kapitel 4. 

 Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av 

ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur, respektive utan?  

 

Här jämför jag indexeringen i steg 2 och 3, alltså efter att informanterna har läst 

böckerna. Se tabell 1. För bibliotekarierna var värdet på konsistensen för bok 1 lika stor 

i steg 2 och 3. För bok 2 var värdet på konsistensen större i steg 3, den förbättrades 

alltså något med hjälp av ämnesordslistan. Den var dessutom större från början. Antalet 

termer valda en gång minskade med drygt 10 % från steg 2 till 3 för bägge böckerna, 

man kan alltså se att trots att bibliotekarierna valde fler termer i steg 3, så minskade inte 

konsistensen och antalet termer som var valda endast en gång ökade endast med 3-4 

stycken från steg 2 till 3, trots att antalet termer ökade kraftigt. 

För läsarna ökade värdet på konsistensen kraftigt från steg 2 till 3. I steg 2 var värdet på 

konsistensen för bok 1, 13 % och för bok 2, 7 % för att i steg 3 öka till 27 % respektive 

28 %. De kan man alltså se att i min undersökning har ett kontrollerat vokabulär stor 

effekt på konsistensen för oerfarna indexerare. Antalet termer valda en gång minskade 

dramatiskt för bägge böckerna, för bok 1 nästan 40 % från 74,5 % till 36,6 % och för 

bok 2 över 50 % från 94,7 % till 41 %.  I steg 2/bok 2 var det alltså bara två termer som 

var valda mer än en gång. 

Informanterna verkar inte ha svårt att översätta aspekterna i dokumentet till passande 

termer i ämnesordslistan, men ämneskunskaper spelar ganska liten roll här, även om 

viss ämneskunskap när det gäller Östeuropa och Kalla kriget kan spela in när det gäller 

bok 1. Man kan också se att bibliotekarierna och läsarna valde ungefär lika många 

termer i steg 2, men bibliotekarierna valde mycket färre termer än läsarna i steg 3. 

 

 Hur påverkas värdet på konsistensen om en kort sammanfattning eller om hela 

boken lästs? 

 

För bibliotekarierna var konsistensen som allra högst i steg 1, speciellt för bok 1 där den 

genomsnittliga konsistensen låg på 55 %, se tabell 1. Men dessa höga siffror beror till 

stor del på ett par extremvärden med konsistens på över 80 % för bibliotekarie 1, men 

också överlag ganska höga värden, se tabell 2. Det här beror nog på att bibliotekarierna 

var medvetna om indexeringens funktion, de har varit med om söksituation och har fått 



47 

 

utbildning i indexering. Deras val av ämnesord är till mycket stor utsträckning 

relevanta. För läsarna var konsistensen som högst i steg 3 och som lägst i steg 2. 

Läsarna valde i steg 1 något färre termer än bibliotekarierna och även om konsistensen 

var lägre så var termerna, med vissa undantag som eka och stenstrand, väl valda utifrån 

bakgrundstexten. Skillnaden var att läsarna saknade en övergripande förståelse för 

indexeringen för att välja ur återvinningssynpunkt relevanta termer. 

I steg 2 när informanterna hade läst boken och skulle välja termer fritt sjönk 

konsistensen för alla informanterna, förutom för bibliotekarie 2/bok 2 där konsistensen 

höjdes något och i två fall där den vara oförändrad, se tabell 1.  

Detta beror på längden på dokumentet, det blev fler aspekter att indexera och urvalet 

mer komplicerat. Det blev också mer utrymme för en subjektiv bedömning av 

dokumenten. Dessutom fick informanterna inga hjälpmedel att luta sig emot.   

Anmärkningsvärt är dock att bibliotekariernas konsistens inte sjönk så dramatiskt och 

de termer som hamnade överst i frekvenstabellen var samma termer som i steg 1. 

 Hur påverkas värdet på konsistensen av om indexeringen utförs av en 

bibliotekarie eller av en van läsare utav skönlitteratur? 

  

Överlag presterar bibliotekarierna högre konsistensvärden i alla steg, förutom ett par 

undantag, se tabell 1. De hade också i alla stegen procentmässigt färre andel termer som 

var valda endast en gång. 

Det fanns en tydlig skillnad mellan bibliotekarierna och läsarnas användning av 

ämnesord. Bibliotekarierna använde färre olika ämnesord när de beskrev romanerna i 

steg 3 då ämnesordslistan användes. I steg 3/bok 1 30 % färre, i steg 3/bok 2 40 % färre. 

En anledning till det kan vara att bibliotekarierna har utbildning inom indexering, är 

vana vid ämnesord och att använda dem vid sökning. De är samtidigt mer fokuserade 

när de utför uppgiften. De är också mer erfarna i användandet av ämnesordslista eller 

har en förståelse för ämnesordslistans funktion.  

I steg 1 rådde motsatsen, där valde bibliotekarierna fler termer än läsaren. I steg1/bok 1 

37 % fler och i steg 1/bok 2 30 % fler. En anledning till det kan vara att bibliotekarierna 

hade en förståelse för vad indexeringen gick ut på, de har sett vad ämnesord är och vad 

de används till.  

Bibliotekarierna valde fler termer än läsarna i steg 1, lika många som läsarna i steg 2 

och färre termer än läsarna i steg 3. 

 Hur blir typindexet för mina informanter och hur väl svarar det mot Btj:s 

indexering? 
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Se tabell 3 och 4 i kapitel 5.4 där typindexet presenteras i en tabell, där finns också två 

exempel på frekvenstabeller som ligger till grund för indexet.  

Jämfört med Btj:s indexering var det i läsarnas fall en dramatisk förbättring med hjälp 

av ämnesordslistan, konsistensen ökade från 0 till 75 respektive 89 %.  I 

bibliotekariernas fall blev förbättringen inte lika dramatisk, men det var ändå en 

förbättring från 50 till 75 % för bok 1 och från 22 respektive 33 till 100 % för bok 2. 

När typindex räknades ut för de båda grupperna gemensamt blev det i princip likvärdigt 

resultat som för bibliotekarierna förutom i steg 2/bok 1 där konsistensen ökade från 50 

% till 75 % och i steg 1/bok 2 då konsistensen ökade från 22 % till 33 %. 

Ett typindex av endast läsares termer skulle i detta fall inte falla så väl ut. Inte om man 

ska jämföra med Btj:s indexering och inte heller annars, se tabell 3 och 4. Typindex för 

steg 1/bok 1 genererade termerna Deckare och Spänning och i steg 2/bok 1 termen 

Terrorism. Vidare för steg 1/bok 2 Släktkrönika och steg 2/bok 2 ingen term alls. 

Anmärkningsvärt är det stora antalet termer som ingår i typindex i steg 3 för både bok 1 

och bok 2. För bok 1hela 24 termer och bok 2 21 termer. Det genererar i bägge fall 

uttömmande indexering. 

5.2 Diskussion 

Att indexera skönlitteratur får indexeringen att bli mer uttömmande och har därför 

möjlighet att presentera dokumentet i koncentrat. Men kanske begränsar den 

kontrollerade vokabulären indexeringen genom att styra ämnesorden mot utvalda 

synonymer istället för att tillåta många termer för samma begrepp och därmed 

ytterligare utöka åtkomsten till dokumentet? Kipp och Campell
132

 anser ju att kluster av 

synonymer ger bredare åtkomst till dokumenten. Ett kluster av synonymer skulle också 

tillåta olika typer utav sökningar och därmed tillfredsställa flera olika typer av 

användare, användare söker ju på olika sätt. 

Återvinningen av skönlitteratur fungerar otillfredsställande. Genom att vidga synen på 

indexeringen och kanske använda oss av nya tekniker såsom social indexering tror jag 

att man kan hitta flera sätt att återvinna litteratur. Med hjälp av detta blir också 

indexeringen mer levande genom att man hela tiden kan fästa fler taggar på dokumentet. 

Det kan t.ex. vara mycket värdefullt vid nya händelser där man kan märka även äldre 

litteratur med nya ämnesord. I många fall tycker jag att indexeringen av skönlitterära 

verk är för återhållsam med ämnesord idag, med hjälp av en mer uttömmande 

indexering tror jag att verktyget skulle vara mer användbart. Olika människor lever i 

olika sammanhang och olika sätt att namnge och tänka kring en roman ger nya 

möjligheter till åtkomst, men det handlar ju också om att balansera recall med precision. 

Den balansgången kan vara mycket svår.  

 

                                                 
132

 Kipp & Campbell 2006 
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Man kan genom att studera typindexet se att utan undervisning och utan hjälp att en 

kontrollerad vokabulär har man inte mycket hjälp av läsare när det gäller indexeringen, 

inte i min studie i alla fall. Däremot tillsammans med bibliotekariernas indexering, 

typindexet som de båda grupperna skapade tillsammans blev i några steg bättre och i 

inget fall sämre, se tabell 3 och 4. Algoritmen som ligger till grund för typindexet kan 

användas i öppna system/databaser där användarna själva kan märka dokument med 

ämnesord och på så sätt skapa ett typindex för varje dokument. 

 

Genom att katalogerna ska vara sökbara för både bibliotekspersonal och läsare tror jag 

att social indexering kan vara ett bra komplement till den befintliga indexeringen. 

Mycket på grund utav att skönlitteraturen är tolkningsbar och mångfacetterad och att det 

kan bli problem när man vill skapa något gemensamt utifrån det. Jag tror att i alla fall 

folkbiblioteken skulle dra fördel av en indexering med fler ingångar, flera olika termer 

för samma sak. Detta i motsats till det traditionella sättet att tänka med färre och 

kontrollerade sökord som de olika användarna får lära sig.  

 

Jag tror att vi ska se variationen i valet av indexerings- och söktermer som en möjlighet, 

att använda många termer för att öka sannolikheten att matcha användarens termer. Med 

fler unika åtkomstpunkter baserade på frekvensen av de tilldelade termerna, såsom den 

sociala indexeringen erbjuder, kan också högre precision bli möjlig med ett högre antal 

var för sig förekommande termer istället för att högre uttömmandegrad kan förbättra 

graden av recall på bekostnad av lägre precision. 

Det skulle därför vara eftersträvansvärt att ha många ingångar till en informationskälla 

för att tillmötesgå mångfalden av termer och kombinationer av termer som skulle kunna 

uppstå i en söksituation. Om uttömmandegraden är låg kan det också vara svårt att 

återvinna dokument om man kombinerar söktermer med ett booleskt and. Ju mer 

selektiv indexeringen är, ju mer nödvändigt blir det att istället använda sig av booleskt 

or för att öka graden av recall.
133

 

Olson och Wolfram pekar på att det är mer sannolikt att indexerare väljer 

kontrasterande termer än termer som ligger nära varandra, speciellt om de är begränsade 

av antalet termer för att beskriva ett dokument. Det är alltså inte troligt att indexerare 

väljer termer som är nära relaterade för att beskriva ett dokument, eftersom de kan ses 

som dubbletter eller som om att man upprepar sig och det skulle också minska bredden 

av indexeringen som används på dokumentet. 
134

  

För få ämnesord får som effekt att det är svårt att skilja romanerna åt. Använder 

indexeraren istället för många ämnesord kan romanens huvudtema gömmas bland 

ämnesorden, fokus läggs alltså inte på romanens centrala delar och försvårar för den 

som söker. Därför är en balans gällande uttömmandegraden av indexeringen viktig. 

                                                 
133
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134
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Redan Cutter förde fram principen om att dokument bör indexeras med den mest 

specifika termen som täcker in ämnet i dokumentet.
135

 Lancaster pekar på att det för det 

mesta är bättre att använda flera specifika termer för ett ämne än att välja en mer allmän 

term. Man kan uppnå en hög grad av specificitet genom att kombinera flera termer. 

I handledningen till Att indexera skönlitteratur står det att indexeringen ska återge 

handlingen i verket så bra som möjligt med så specifika ämnesord som möjligt. Detta 

medför dock att vissa sökbegrepp blir mycket smala och sökresultaten ganska 

ofullständiga. Sökmöjligheterna förbättras om man i sådana fall kompletterar med ett 

bredare överordnat ämnesord. Det är viktigt att tänka på hur användarna kan tänkas 

söka, eftersom speciellt den ovane användaren ofta söker på ett vidare begrepp. I 

tveksamma fall är det bättre att lägga till det överordnade ämnesordet.
136

 

Att tilldela dokumentet både en specifik term och en allmän term vid indexeringen är 

inte heller tillrådigt, då kan det enligt Lancaster vara svårt att skilja generella dokument 

från mer specifika vid en sökning och användaren får många oönskade träffar.
137

 

Jag tror på specificitetsprincipen i allmänhet och tror att indexeringen i princip blir bäst 

om indexeraren väljer så specifika ämnesord som möjligt. Men det är viktigt att anpassa 

indexeringen efter användarna av biblioteket och på ett folkbibliotek kan det därför vara 

bra att kompletterar med ett bredare överordnat ämnesord. Användaren spelar en central 

roll för indexeringen, användaren av biblioteket är, också med utgångspunkt från 

indexeringen, en kund vars existens är nödvändig för bibliotekets överlevnad.
138

 

5.3 Slutsatser 

När informanterna hade läst boken och skulle välja termer fritt sjönk värdet på 

konsistensen, jämfört med värdet på konsistensen när informanterna bara hade läst 

baksidestexten, för alla informanterna med ett par undantag. Ämnesordslistan Att 

indexera skönlitteratur ökade värdet på konsistensen för alla informanterna, för läsarnas 

del kraftigt. Informanterna har inte svårt att översätta aspekterna i dokumenten till 

passande termer i ämnesordslistan. Överlag presterade bibliotekarierna högre 

konsistensvärden i alla steg, förutom ett par undantag, se tabell 1. De hade också i alla 

stegen procentmässigt färre andel termer som var valda endast en gång. 

Trots att läsarna tilldelade romanerna dramatiskt många fler termer i steg 3 ökade värdet 

på konsistensen i alla fall förutom två, då värdet sjönk från 33 % i steg 1 till 25 % i steg 

3 (läsare 4) samt från 24,75 % i steg 1 till 23,25 % i steg 3 (läsare 5). Bibliotekarierna 

hade ett jämnare antal termer i alla stegen men tilldelade flest termer i steg 3 med ett 

undantag (bibliotekarie 2).  
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När Att indexera skönlitteratur används blir resultatet av indexeringen klart mer 

uttömmande än när informanterna utför fria val av ämnesord. Åtkomsten till 

dokumentet ökar med en uttömmande indexering och även tanken på att ha med flera 

olika synonymer till samma begrepp kan vara värdefullt med tanke på att människor 

söker på olika sätt. 

För att ämnespresentera och sprida skönlitteratur efter ämne behövs bra verktyg som 

fungerar konsistent. Svensk biblioteksförenings ämnesordslista Att indexera 

skönlitteratur är ett bra verktyg med utförliga instruktioner och en logisk uppbyggnad 

som är lätt att förstå. Att indexera skönlitteratur har en handledning kopplad till sig med 

utförliga instruktioner hur den ska användas, se bilaga 1. Det är en viktig del av den 

kontrollerade vokabulären. Genom att undervisa läsare har undersökningen visat, kan 

man uppnå relativt höga värden på konsistensen. Kanske har detta också betydelse när 

man introducerar interaktiva verktyg på biblioteken och ökar betydelsen av 

användarundervisningen. 

Jag har som resultat fått ganska höga värden på konsistensen i min undersökning. Detta 

tror jag beror på att informanterna fick i uppgift att välja termer utifrån ett uppdrag. 

Läsarna, som inte hade någon form av erfarenhet av detta uppdrag kunde då ändå 

fokusera på att välja termer som skulle göra att de kunde hitta en specifik roman och 

bibliotekarierna, som hade erfarenhet och utbildning kunde också fokusera på att 

underlätta för läsare och bibliotekarier att återfinna litteratur. I steg 3 fick informanterna 

även en utförlig genomgång i ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur, detta ökade 

förståelsen för hur man ska tänka vid val av termer och i vilken form termerna ska vara 

i. 

Även om värdena på konsistensen som uppmättes i studien är högre än i andra studier så 

kan man ändå tycka att graden av inkonsistens eller skillnaderna på hur informanterna 

tilldelade de olika romanerna ämnesord var stora. Skillnaderna beror på att alla 

människor tolkar och analyserar romaner efter sina egna utgångspunkter och romanerna 

består i sin tur av ett stort antal delar och tolkningsbara teman som kan beskrivas av ett 

lika stort antal ämnesord.  

När det gäller typindexet var det jämfört med Btj:s indexering i läsarnas fall en 

dramatisk förbättring med hjälp av ämnesordslistan, konsistensen ökade från 0 till 75 

respektive 89 %.  I bibliotekariernas fall blev förbättringen inte lika dramatisk, men det 

var ändå en klar förbättring från 50 till 75 % för bok 1 och från 22 respektive 33 till 100 

% för bok 2. När typindex räknades ut för de båda grupperna gemensamt blev det i 

princip likvärdigt resultat som för bibliotekarierna förutom i steg 2/bok 1 där 

konsistensen ökade från 50 % till 75 % och i steg 1/bok 2 då konsistensen ökade från 22 

% till 33 %. 

Utifrån litteraturen kan man fråga sig om typindexet ger någon ledtråd när det gäller att 

påvisa en kärna av termer som informanterna var överens om. Skapandet av ett 
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kollektivt skapat index utifrån informanternas valda termer ger lovande resultat, här 

utfört i väldigt liten skala.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag skulle själv vilja använda mitt eget material till att beräkna den konceptuella 

konsistensen, tyvärr blev det för mycket för den här uppsatsen. Det centrala temat som 

informanterna fick ange i intervjun kan då fungera som hjälpmedel. 

Att fortsätta på Olson och Wolframs spår att undersöka social indexering som ett 

komplement till indexeringen utförd av bibliotekarier. Genom att låta en större grupp 

respondenter indexera några dokument för att se om det finns en kärna. 

Även undersökandet av typindexet, här utfört i väldigt liten skala, skulle vara spännande 

att undersöka närmare och i större skala. Om man i indexeringen ger möjlighet till flera 

personer att indexera skönlitteraturen, både professionella och vanliga användare kan 

kanske öka möjligheterna att återfinna skönlitteratur. Det öppnar kanske också för helt 

andra oväntade möjligheter. 

6. Sammanfattning 

Utbildningen i Biblioteks- och Informationsvetenskap är inte en yrkesutbildning där 

fokus läggs på kunskap om litteraturen, utan att hitta den. Därför måste det finnas 

användbara och fungerande verktyg. Om vi önskar sätt att ämnesrepresentera och sprida 

skönlitteratur efter ämne så måste vi ha verktyg som fungerar konsistent. 

2004 publicerade Svensk Biblioteksförening två nationella ämnesordslistor för 

indexering av skönlitteratur – en för vuxna och en för barn och ungdom. 

Ämnesordsindexering har dubbla syften, dels att beskriva, dels att identifiera verk och 

ämnesordslistorna är utformade för att tillhandahålla ett praktiskt verktyg för konsistent 

indexering och vara ett hjälpmedel i bibliotekens informationsarbete.  

 

Ett begrepp som ofta används inom indexering är konsistens. Indexeringskonsistensen 

är en viktig faktor när man studerar ämnesrepresentation. I informationssöknings- och 

återvinningssystem är konsistensen viktig för att den möjliggör en effektiv och 

systematisk informationssökning och konsistens i indexeringen har länge ansetts vara 

avgörande för effektiv återvinning. 

Social indexering har likheter med traditionell ämnesordsindexering, men till skillnad 

från den traditionella indexeringen utförs märkningen med ämnesord av icke-

professionella och gagnas oftast inte av tillgång till ett kontrollerat vokabulär.  

 

Syftet med min uppsats är att utvärdera den terminologiska konsistensen vid indexering 

av skönlitteratur med hjälp av tre olika parametrar. Jag vill också utifrån resultatet skapa 

ett typindex. 

Syftet kan uttryckas genom följande frågeställningar: 
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1. Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av 

ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur, respektive utan?  

2. Hur påverkas värdet på konsistensen om en kort sammanfattning eller om hela boken 

lästs? 

3. Hur påverkas värdet på konsistensen av om indexeringen utförs av en bibliotekarie 

eller av en van läsare av skönlitteratur? 

4. Hur blir typindexet för mina informanter och hur väl svarar det mot befintlig 

indexering? 

 

Lancaster har identifierat sju olika faktorer som har inverkan på konsistensen. Dessa 

faktorer kommer jag att använda mig av när jag presenterar mitt resultat. Faktorerna är: 

Antalet tilldelade termer, kontrollerad vokabulär/fri indexering, vokabulärens storlek 

och specificitet, ämnets karaktär och dess terminologi, indexerarens roll, verktyg 

tillgängliga för indexeraren och längden på dokumentet som ska indexeras 

 

I kapitel två har jag valt att gå igenom konsistensbegreppet med olika faktorer som 

påverkar konsistensen och mätning av konsistens samt lyfta fram några 

konsistensundersökningar som jag anser relevanta för min uppsats. Med hjälp av 

indexeringsteoretikern Frederick Lancaster går jag i kapitel tre igenom indexeringens 

många aspekter för att få en övergripande bild. Detta för att få hjälp vid analysen av 

resultatet. Även social indexering och typindex ingår i detta kapitel.   

 

Jag har i min undersökning två grupper av informanter. Fem vana läsare av 

skönlitteratur och fem bibliotekarier som också är vana läsare av skönlitteratur och jag 

har valt ut två böcker. Kravet var att ingen av informanterna hade läst böckerna innan 

och att de fanns att tillgå i pocket. Inre säkerhet av Christa Bernuth är en tysk thriller 

som utspelar sig i forna DDR och Lappskatteland : en familjesaga av Annica 

Wennström är en släktkrönika och kärlekshistoria som spänner från 1860-tal till nutid. 

Undersökningen sker i tre steg och informanterna ska fokusera på att välja ut termer 

som de skulle använda sig av en katalog för att leta efter just denna bok i läsarenas fall 

och välja ut termer som de tror kan hjälpa låntagarna i sitt bibliotek och/eller 

bibliotekarierna i sitt bibliotek att återfinna boken i bibliotekariernas fall.  

 

För att beräkna mitt resultat använder jag mig av den asymmetriska metoden som 

tidigare använts av Saarti och Iivonen. När man jämför konsistensen mellan flera 

testpersoner början man med att räkna ut konsistensvärdet för varje testperson i varje 

möjlig parkombination. Efter det räknar man ut medelvärdet av konsistensen för varje 

testperson. Dessa medelvärden kan sedan användas för att jämföra värdet på 

konsistensen mellan olika indexerare, eller grupper av indexerare
139
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Jag tar också fram ett typindex av informanternas termer. Jag utgår från en 

frekvenstabell som jag har skapat utifrån informanternas termer. De termer som har 

använts tre eller fler gånger i de olika grupperna tas med i mitt typindex.  

 

Resultatet presenteras med hjälp av två tabeller som visar den terminologiska 

konsistensen i de olika stegen för de bägge böckerna. 

Även Lancasters sju punkter används som hjälpmedel vid analysen. Typindexet 

presenteras och jämförs med Btj:s indexering. 

 

När informanterna hade läst boken och skulle välja termer fritt sjönk värdet på 

konsistensen för alla informanterna med ett par undantag. Ämnesordslistan Att indexera 

skönlitteratur ökade värdet på konsistensen för alla informanterna, för läsarnas del 

kraftigt. Informanterna har inte svårt att översätta aspekterna i dokumenten till passande 

termer i ämnesordslistan. Överlag presterade bibliotekarierna högre konsistensvärden i 

alla steg, förutom ett par undantag, se tabell 1. De hade också i alla stegen 

procentmässigt färre andel termer som var valda endast en gång. 

När det gäller typindexet var det jämfört med Btj:s indexering i läsarnas fall en 

dramatisk förbättring med hjälp av ämnesordslistan, konsistensen ökade från 0 till 75 

respektive 89 %.  I bibliotekariernas fall blev förbättringen inte lika dramatisk, men det 

var ändå en förbättring från 50 till 75 % för bok 1 och från 22 respektive 33 till 100 % 

för bok 2. När typindex räknades ut för de båda grupperna gemensamt blev det i princip 

likvärdigt resultat som för bibliotekarierna förutom i steg 2/bok 1 där konsistensen 

ökade från 50 % till 75 % och i steg 1/bok 2 då konsistensen ökade från 22 % till 33 %. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur - genomgång 

Genomgången av ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur som jag hade med varje 

informant inför indexeringen i steg 3. Det är ett urval av texten i handledningen till 

listan som gavs ut av Svensk biblioteksförening 2004.
140

 

Inledning 
Det har länge funnits ett behov av att utveckla och samordna indexering av 

skönlitteratur på nationell nivå. Skillnaderna mellan facklitteratur och skönlitteratur gör 

att man ibland måste använda speciella ämnesord för skönlitteraturen. Utan ämnesord 

saknas möjlighet att söka efter ämnen i skönlitteratur i våra bibliotekskataloger. 

Skönlitteraturen har ofta även ett informativt värde och kan ge fördjupning och 

möjlighet till inlevelse som kan komplettera fackboken.
 
 

Syftet med arbetet som specialgruppen för indexering av skönlitteratur som bildades 

inom Svensk Biblioteksförening var att ge ett instrument för en mera professionell, 

enhetlig och rationell indexering för att underlätta sökandet efter och identifieringen av 

skönlitteratur i bibliotekskataloger och databaser. Ämnesordsindexeringen har ett 

dubbelt syfte. Den är både till för att beskriva och för att identifiera skönlitterära verk. 

Det ska vara möjligt att hitta en bok i ett visst ämne eller en bok där handlingen är helt 

eller delvis känd.  Indexeringen bidrar till att göra katalogerna mera lättillgängliga och 

sökbara ur flera olika aspekter. 

Resultatet av specialgruppens arbete är dessa ämnesordslistor, en för vuxenlitteratur och 

en för barn- och ungdomslitteratur samt en handledning. Ämnesordslistorna är 

utformade för att tillhandahålla ett praktiskt verktyg för indexerare och ett hjälpmedel i 

bibliotekens informationsarbete. Projektets målgrupper är vanliga biblioteksbesökare, 

såväl vuxna som barn och ungdomar, studenter, forskare liksom bibliotekspersonal. 

Tyngdpunkten är dock lagd på de icke-professionella användarnas behov. Vid val av 

sökord har ett levande språk eftersträvats, vardagliga ord har föredragits framför 

vetenskapliga termer. 

Ämnesordslistan består av en systematisk och en alfabetisk del. I den systematiska 

delen samgrupperas närbesläktade ord samt visas vilka ord som är över- respektive 

underordnade. Den alfabetiska delen saknar andra relationer än se- och se även-

hänvisningar. Det är således möjligt att förena snabba sökningar efter lämpliga termer i 

ett alfabetiskt register med den överblick som en systematisk uppställning ger. 

Ämnesordslistan för skönlitteratur för vuxna består av 6 huvudfasetter, vilka är 

uppdelade på 22 grupper. De 6 huvudfasetterna är:  
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Fasett I: Genre. Beskriver vilken eller vilka genrer ett visst verk tillhör. Varje genre är 

försedd med en kort definition.  

Fasett II: Tid. Anger den tid då verket utspelar sig. Tidsangivelser kan antingen bestå av 

siffror eller namngivna epoker, t.ex. Medeltiden. 

Fasett III: Plats. Ger en inramning av verket genom att ange den plats och/eller miljö där 

handlingen tilldrar sig. 

Fasett IV: Ämne. Beskriver verkets centrala ämnen och motiv. Indexeraren har här ett 

rikligt utbud av ämnesord till sin hjälp. 16 av de 22 grupperna tillhör denna fasett. 

Fasett V: Person. Beskriver hur namn på personer, verkliga eller fiktiva, ska behandlas. 

Fasett VI: Form. Beskriver vilken form verket har, t.ex. noveller, lyrik eller essäer. 

 

Innehållsanalys och principer för val av ämnesord 

Indexerarens uppgift är att hitta ämnesord som överensstämmer med verkets innehåll. 

Att ämnesordindexera betyder således att först analysera ett verks innehåll och därefter 

försöka överföra detta till vokabulären i den ämnesordslista man använder. Följande 

analysmodell kan användas för att säkra att olika aspekter av verkets innehåll kommer 

med: 

 Verkets innehåll och form: tillhör verket någon genre eller är det skrivet i en viss 

form? 

 Verkets konkreta nivå: handlar verket om något konkret ämne? Handlar verket 

om en speciell händelse? Försiggår handlingen på en bestämd ort/plats, vid en 

bestämd tidpunkt och/eller i en bestämd miljö? 

 Verkets abstrakta nivå: Handlar verket om psykologiska förhållanden? Handlar 

verket om sociala förhållanden? Handlar verket om personrelationer, 

interaktioner? 

 Val av ämnesord: Efter analys och undersökning tilldelas ett verk en eller flera 

genrebeteckningar och ett lämpligt antal ämnesord. Vid val av ämnesord skall 

man sträva efter att hitta så relevanta och specifika ämnesord som möjligt. 

Indexeringen bör ske med största möjliga konsekvens. Ett väl genomtänkt val av 

ämnesord ger verkets innehåll i koncentrat. Det är viktigt att man inte tvingar in 

ett verk i en genre eller till varje pris försöker hitta ett ämnesord. 

En ofta återkommande fråga är om man verkligen ska avslöja innehållet. Principen är att 

relevanta ämnesord ska skrivas ut även om dessa kan tänkas röja vad verket handlar om. 

Syftet med indexeringen är ju att böcker i ett visst ämne ska kunna återfinnas i största 

möjliga utsträckning. 

Följande arbetsgång kan rekommenderas: 

a) Bestäm verkets genretillhörighet 

b) Bestäm den tid i vilken handlingen försiggår 

c) Bestäm den plats och/eller miljö där handlingen utspelar sig 

d) Bestäm verkets centrala teman och motiv 
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e) Lägg till specifika termer som kan underlätta identifieringen av boken 

f) Lägg till personnamn som är intressanta att ha med i indexeringen 

g) Bestäm verkets form 

Indexeringsdjup: Vid indexeringen ska ämnesorden återge handlingen i ifrågavarande 

verk så bra som möjligt med så specifika ämnesord som möjligt. Detta medför dock att 

vissa sökbegrepp blir mycket smala och sökresultaten ganska ofullständiga. 

Sökmöjligheterna förbättras om man i sådana fall kompletterar med ett bredare 

överordnat ämnesord. Det är viktigt att tänka på hur användarna kan tänkas söka, 

eftersom speciellt den ovane användaren ofta söker på ett vidare begrepp. I tveksamma 

fall är det bättre att lägga till det överordnade ämnesordet. 

Indexering                        Söksvar 

Sjukdomsskildringar. – Bröstcancer  Endast verk om bröstcancer 

Sjukdomsskildringar. – Cancer. – Bröstcancer Alla verk om cancer och 

dessutom vilken cancersjukdom 

varje verk behandlar 

Enäggstvillingar Endast verk om enäggstvillingar 

Tvillingar. – Enäggstvillingar Alla verk om tvillingar 

Tvillingar Verk om tvillingar men inte 

enäggstvillingar 

 

Ämnesorden ska kunna fungera fristående från fritextsökning. Därför ska ämnesord 

upprepas även om de förkommer i titeln 

Ämnesordens form: Substantiv eller substantivuttryck används alltid för att beskriva ett 

verks ämnen när det gäller vuxenlitteraturen. 

Ord som kan böjas i plural skrivs i plural, övriga skrivs i singular. En bra regel är: Kan 

man fråga ”hur många?” skrivs ämnesordet i plural. T.ex. Flyktingar och Trädgårdar. 

Kan man fråga ”hur mycket?” skrivs ämnesordet i singular. T.ex. Alkohol och Snö.  

Ämnesorden skrivs vanligen i obestämd form. T.ex. Båtar och Hundar. Vissa ämnesord 

skrivs dock i bestämd form singular. Detta gäller vissa begrepp och ord för företeelser 

som det bara finns en av. Det gäller även människans kroppsdelar och sinnesorgan. 

T.ex. Döden och Hjärtat. Ord för abstrakta begrepp, t.ex. trosriktningar, 

tankeföreställningar, egenskaper och känslor skrivs också i singular. T.ex. Islam och 

Kärlek. 

Vissa ämnesord består av fasta uttryck som inte går att uttrycka i ett enda ord. T.ex. 

Mor-dotterrelationer och Barn i krig.  
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Synonymer: Synonymkontroll är nödvändig för att undvika användning av olika ord för 

samma begrepp, eftersom det skulle göra sökningen svåröverskådlig och ofullständig. 

Därför är det viktigt att kontrollera hänvisningarna i det alfabetiska registret vid 

indexeringen. T.ex. Trosförföljelse Se: Religiösa förföljelser. 

Homonymer (ord som har samma uttal och/eller samma stavning men som har olika 

betydelse): Homonymer har försetts med särskiljande tillägg inom parentes. 

Parentestillägget utgör en nödvändig del av ämnesordet och hålls alltid samman med sitt 

huvudord. T.ex. Depression (ekonomi), Depression (psykiatri). 

Akronymer (en initialförkortning bestående av initialerna från flera ord): t.ex. CIA för 

Central Intelligence Agency, IRA för Irish Republican Army. Vid användning av 

akronymer och andra förkortningar följs Nationalencyklopedins anvisningar. 

Egennamn: kan avse företeelser av mycket varierande slag, t.ex. Götheborg (fartyget), 

Mitch (orkan) och Vita frun (övernaturligt väsen) 

Institutionsnamn: t.ex. Amnesty international och Olympiska spelen. 

Indexeringspraxis 
Genre: till samma genre förs verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller 

andra innehållsliga faktorer. Många gånger kan det behövas mer än en genre för att ge 

en bild av handlingen i ett och samma verk. T.ex. Historiska romaner. – 

Kvinnoskildringar eller Självbiografiska romaner. – Sjukdomsskildringar 

I de fall det finns en överordnad genre skall även den överordnade genren anges. T.ex. 

Deckare. – Psykologiska deckare eller Thrillers. – Spionromaner 

När det gäller biografiska romaner, noveller eller lyrik skall även den person som verket 

handlar om anges som ämnesord, helst i omedelbar anslutning till genrebeteckningen. 

Detsamma gäller parafraser. De verk som ligger till grund för parafrasen bör också bli 

ämnesord. T.ex. Biografiska romaner. – Bellman, Carl Michael. – 1700-talet. – Sverige 

eller Parafraser. – Odysséen. – Historiska romaner. – Antiken. – Grekland.   

Tid: kronologiska ämnesord används för att beteckna en tidpunkt eller tidsrymd och 

utgörs av olika slags tidsangivelser och beteckningar för epoker. De används för att tala 

om under vilken tid och/eller epok innehållet i ett verk utspelas. Årtalen inom parentes i 

ämnesordslistan är avsedda som hjälp för indexeraren och ska ej anges. Tiden anges 

endast om den tydligt framgår vid analys av verket. 

Tidsperioder: tiden kan anges antingen som århundraden, årtionden eller ibland som 

exakta årtal. Århundraden och årtionden är att föredra som ämnesord, eftersom de 

fungerar bättre som sökbegrepp än exakta årtal. Årtalen skrivs med siffror, ej med 

bokstäver. Alla århundraden kan användas som ämnesord. T.ex. 400-talet f Kr, 

Århundradet e Kr, 1600-talet. 
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Om handlingen utspelar sig under flera århundraden räknas dessa upp var för sig. 1600-

talet - 1700-talet - 1800-talet. Anledningen är att sökning på ett visst århundrade skall 

ge ett så komplett sökresultat som möjligt. 

Decennieindelning tillämpas framförallt fr.o.m. 1800-talet, men kan användas även för 

tidigare perioder, om informationen anses särskilt viktig. Hela århundradet anges 

lämpligen som överordnad term för att medge sökningar på alla verk som utspelar sig 

under t.ex. 1900-talet.  T.ex. 1900-talet. – 1920-talet. Om handlingen utspelas under 

flera decennier räknas dessa upp för sig, om det rör sig om fler än tre decennier, anges 

enbart århundradet som tidsämnesord. T.ex. 1920-talet. – 1930-talet. – 1940-talet. 

Sekelskiftet används för fösta decenniet av respektive sekel. Används i huvudsak om 

1800-talet, 1900-talet och 2000-talet. T.ex. Sekelskiftet 1900 (omfattar åren 1900-1909). 

Exakta årtal används för särskilda händelser eller verk som utspelas under ett enda år. I 

detta fall kompletteras detta årtal av söktekniska skäl med det aktuella decenniet 

och/eller århundradet. T.ex. 1900-talet. – 1960-talet. – 1968. – Sverige. – Stockholm. – 

Kårhusockupationen 

Epoker: det kronologiska ämnesordet kan ibland utgöras av beteckningen på olika 

tidsbestämda eller kulturhistoriska epoker, ibland knutna till ett särskilt lands historia. 

Epoker som sträcker sig över flera århundraden återfinns på den tidsperiod, då de först 

uppträder eller där epoken har sin tyngdpunkt. T.ex. Antiken. – Grekland eller 

Forntiden. – Egypten 

Plats: de geografiska namnen spelar en stor roll för återvinning av skönlitteratur. Som 

geografiska ämnesord räknas namngivna arkeologiska platser, berg, byar, floder, gator, 

grottor, hav, historiska städer, kanaler, kommuner, landskap, länder, parker, provinser, 

reservat, samhällen, sjöar, skogar, stadsdelar, stater, städer, torg, utdöda städer, öknar 

m.m. Vid behov kan en långtgående lokal indexering göras. Om ämnesordet t.ex. är en 

stad, ort, eller region, anges också det land där respektive ort är belägen. Även Sverige 

bör rutinmässigt läggas till, eftersom det ofta förekommer att man behöver söka böcker 

som utspelar sig enbart i Sverige eller att man behöver utesluta svenska miljöer. De 

svenska landskapen bör anges med undantag för Stockholm och Göteborg. När ett land 

används som ämnesord anges även världsdelen, om landet ligger i Afrika, Asien, 

Centralamerika eller Sydamerika. För namn på utländska orter används vedertagna 

svenska namnformer.  

Som geografiska ämnesord räknas också namn på uppdiktade platser. Här görs tillägget 

”fiktiv plats” inom parentes efter namnet. T.ex. Grönköping (fiktiv plats) eller 

Törnrosdalen (fiktiv plats). 

När flera geografiska ämnesord behöver anges, börjar man med det vidaste begreppet. 

Sverige. – Småland. – Jönköping eller Afrika. – Nigeria. – Lagos 

Nationalencyklopedin är vägledande för alla geografiska namn och dess stavning. 
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Namnbyte. I de fall en ort eller region har ändrat namn under historiens gång används 

både det nya namnet och det namn som var aktuellt vid den tidpunkt, då verket utspelar 

sig. T.ex. 1950-talet. – Sri Lanka. – Ceylon eller 1970-talet. – Zimbabwe. – Sydrhodesia 

När namnbyte genomförs på grund av sammanslagningar eller uppdelningar av ett 

geografiskt område används den namnform som var aktuell vid den tid, då verket 

tilldrar sig. Årtalen skrivs inte ut.                                                                                                                                                                   

Tyskland (tiden före 1945) 

Västtyskland (1945-1990) 

Östtyskland (1945-1990) 

Tyskland (1991-) 

När det gäller verk som handlar om t.ex. invandrare eller flyktingar är ofta deras 

ursprungsland av intresse. Då anges deras nationalitet som ämnesord, inte landet de 

kommer ifrån. Om man angav landet som ämnesord, skulle t.ex. en sökning på Kina ge 

till resultat inte bara verk som tilldrar sig i Kina utan också verk om kineser i övriga 

världen. T.ex. Relationsromaner. – 1900-talet. – USA. – Invandrare. – Kineser. – 

Kulturmöten 

Miljöer: miljöer används för att beskriva de omständigheter, som bildar bakgrund till 

verkets handling. T.ex. Landsbygd, Medelklassmiljö eller Undre världen. 

Ämne: när ramen är klar återstår att tilldela verket ett antal ämnesord, som återger 

bokens tema och specifika inriktning så konkret som möjligt. Det finns ett stort antal 

ämnesord att välja bland. Orden är indelade ämnesvis i 16 olika grupper när det gäller 

vuxenlistan. 

Man väljer ämnesord ur vilken grupp som helst utan att ta hänsyn till i vilken ordning 

de presenteras eller till vilken genre och miljö boken hör.  

Det finns ingen egentlig begränsning för hur många ämnesord ett verk kan ha, men det 

gäller att koncentrera sig på att hitta de viktigaste nyckelorden och ord som är av 

väsentlig betydelse för verket i fråga. En lyckad indexering återger handlingen i 

koncentrat. Vid sidan av huvudaspekterna kan det också finnas ovanliga företeelser, 

som kan vara synnerligen värdefulla för identifiering av ett visst verk. 

Tanken på hur användaren kan tänkas söka och vilket sökresultatet blir måste vara 

vägledande. 

Det går inte att ange någon exakt ordningsföljd mellan ämnesorden. Ren alfabetisk följd 

är dock mindre lämpligt. Ibland kan det vara naturligt att ta de viktigaste aspekterna 

först. I många verk sker händelserna i en viss kronologisk ordning, som det kan vara 

lämpligt att återge vid indexeringen. T.ex. Sjukdomsskildringar. – Cancer. – 

Bröstcancer. – Döden. – Sorg. – Sorgearbete. 
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I de fall ett ämnesord behöver ha en överordnad term bör man endast ta med den 

närmast överordnade termen. Det överordnade begreppet ska då stå före den mer 

specifika termen. 

Person: i de flesta romaner figurerar en eller flera huvudpersoner och andra aktörer, som 

är av intresse för handlingen. Dessa personer är antingen verkliga eller fiktiva. 

Verkliga personer och släkter förekommer företrädesvis i biografiska och historiska 

romaner. Namnen på dessa personer anges alltid som ämnesord i inverterad form. 

Levnadsår behöver ej anges, men däremot ska romanen i sin helhet placeras i rätt 

tidsperiod. Även namn på släkter används som ämnesord med tillägget (släkt) inom 

parentes. T.ex. Biografiska romaner. – Turner, Lana. – 1900-talet. – 1940-talet. – USA. 

– Hollywood. – Filmskådespelare. – Filmstjärnor. – Skönlitteratur. – Romaner 

När det gäller verk som handlar om bibliska personer bör de förses med det överordnade 

begreppet Bibliska gestalter. 

Regenter och furstar, medlemmar av kungahus, påvar och helgon m.fl. skall ha sina 

förnamn som ämnesord med lämpliga bestämningar som förklarande tillägg (Se 

Svenska ämnesord). T.ex. Kristina, drottning av Sverige 

I andra verk är personerna uppdiktade. I de flesta fall är det inte meningsfullt att ange 

deras namn som ämnesord, utan de kan presenteras på annat sätt t.ex. med yrke, 

sysselsättning, intressen, ålder, social situation, karaktärsdrag osv. t.ex. Sjömän, 

Massmördare, Frimärkssamlare, Tonåringar, Ensamstående mödrar, Underbarn. I 

vissa fall kan det dock vara meningsfullt att nämna även fiktiva personer vid namn, 

nämligen om det gäller personer som förekommer i flera romaner som poliser, 

detektiver och spioner. T.ex. Winter, Erik eller Salander, Lisbeth. Detsamma kan 

givetvis gälla släkter. Namnet ska då följas av (fiktiv person) resp. (fiktiv släkt) inom 

parentes. T.ex. Deckare. – Polisromaner. – 1900-talet. – 1990-talet. – Sverige. – Skåne. 

– Ystad. – Misshandel. – Kvinnomisshandel. – Hämnd. – Wallader, Kurt (fiktiv person). 

– Skönlitteratur. –Romaner 

Andra fiktiva personer som det kan vara användbart att ha med som ämnesord är kända 

karaktärer ur den klassiska litteraturen. 

Form: form är den teknik eller struktur som kännetecknar ett verks uppbyggnad. 

Exempel på rena litterära formbeteckningar är Lyrik, Dramatik, Noveller och Ordspråk.  

Biblioteken har olika praxis när det gäller användning av formämnesord. Många nöjer 

sig med de möjligheter som klassifikationssystemet ger, medan andra har behov av att 

uttrycka formkategorier i klartext med hjälp av ämnesord. 

Formämnesordet placeras sist med skönlitteratur som överordnat ämnesord. Därigenom 

blir det lättare att skilja fack- och skönlitteratur år vid sökning, oberoende av 

biblioteksdatasystem. 
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Bilaga 2 

Instruktioner till bibliotekarier 
Jag heter Josefine Möller och jag studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås. I min magisteruppsats studerar jag indexering av skönlitteratur, 

alltså hur man tilldelar skönlitterära texter termer för att lättare kunna återfinna dem 

genom att söka på t.ex. olika ämnen, personer eller tidsepoker. Jag ska utföra en s.k. 

konsistensundersökning där termerna som du väljer kommer att jämföras med andra 

testpersoners utvalda termer och även den befintliga indexeringen av respektive bok. 

Förhoppningsvis kommer min undersökning att ge ett bidrag till forskningen inom detta 

område. Min undersökning är strängt konfidentiell, det är bara jag som kommer att 

känna till ditt namn, vilken stad du arbetar i, m.m. Jag kommer att anonymisera alla 

uppgifter som gäller dig. 

Jag har tänkt att vi tre veckor efter att du har tagit emot materialet ska träffas för en 

intervju, du får alltså tre veckor på dig göra steg 1 och 2. Skulle det bli tidspress så får 

du gärna höra av dig. 

Du har fått två böcker av mig. Det är väldigt viktigt att du gör allt i rätt ordning och 

följer varje steg i instruktionerna. 

Steg 1: Utan att öppna boken ska du nu studera framsidan och baksidan av boken, läs 

texten som står på baksidan av boken. Välj ut termer som du tror kan hjälpa låntagarna i 

ditt bibliotek och/eller bibliotekarierna i ditt bibliotek att återfinna boken, utan att 

använda titel eller författarnamn. Vilka ord skulle du använda dig av då utifrån den 

information du kan läsa av baksidestexten. Gör samma sak med bok nummer två. 

Skicka in orden till mig på min epostadress eller via post. Glöm inte att skriva namn, 

detta för att det är viktigt för mig att hålla isär resultaten. 

Steg 2: Läs den ena boken. Välj ut termer som du tror kan hjälpa låntagarna i ditt 

bibliotek och/eller bibliotekarierna i ditt bibliotek att återfinna boken, utan att använda 

titel eller författarnamn. Vilka ord skulle du välja då? Gör samma sak med bok nummer 

två. Skicka in orden till mig på min e-postadress eller via post. Glöm inte att skriva 

namn. 

Steg 3: Nu vill jag träffa dig för ett möte. Jag kommer då att ha med mig Svensk 

biblioteksförenings ämnesordslista Att indexera skönlitteratur . Om du inte redan är 

bekant med denna lista, går vi igenom hur den fungerar. Sedan ska du utifrån denna lista 

välja termer ytterligare en gång. Efter det kommer jag att utföra en kort intervju med dig 

utifrån dina upplevelser. 

Ditt bidrag är av största vikt för min undersökning och jag är oerhört tacksam att du vill 

vara med och hjälpa mig. Hör gärna av dig till mig om du har några frågor eller om du 

behöver hjälp med något. 

Med vänliga hälsningar Josefine Möller                                                                                                                                            
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Instruktioner till läsare 
Jag heter Josefine Möller och jag studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås. I min magisteruppsats studerar jag indexering av skönlitteratur, 

alltså hur man tilldelar skönlitterära texter termer för att lättare kunna återfinna dem 

genom att söka på t.ex. olika ämnen, personer eller tidsepoker. Jag ska utföra en s.k. 

konsistensundersökning där termerna som du väljer kommer att jämföras med andra 

testpersoners utvalda termer och även den befintliga indexeringen av respektive bok. 

Förhoppningsvis kommer min undersökning att ge ett bidrag till forskningen inom detta 

område. Min undersökning är strängt konfidentiell, det är bara jag som kommer att 

känna till ditt namn, var du bor, m.m. Jag kommer att anonymisera alla uppgifter som 

gäller dig. 

Jag har tänkt att vi tre veckor efter att du har tagit emot materialet ska träffas för en 

intervju, du får alltså tre veckor på dig göra steg 1 och 2. Skulle det bli tidspress så får 

du gärna höra av dig. 

Du har fått två böcker av mig. Det är väldigt viktigt att du gör allt i rätt ordning och 

följer varje steg i instruktionerna. 

Steg 1: Utan att öppna boken ska du nu studera framsidan och baksidan av boken, läs 

texten som står på baksidan av boken. Skriv ner ord som du tycker beskriver boken, 

tänk att du ska söka efter boken i en datoriserad bibliotekskatalog utan att använda titel 

eller författarnamn. Vilka ord skulle du använda dig av då utifrån den information du 

kan läsa av baksidestexten? Gör samma sak med bok nummer två. Skicka in orden till 

mig på min e-postadress eller via post. Glöm inte att skriva namn, detta för att det är 

viktigt för mig att hålla isär resultaten, jag kommer absolut inte att ha med ditt namn i 

min uppsats. 

Steg 2: Läs den ena boken. Skriv ner de ord som du tycker beskriver boken, tänk att du 

ska söka efter boken i en datoriserad bibliotekskatalog utan att använda titel eller 

författarnamn. Vilka ord skulle du välja då? Gör samma sak med bok nummer två. 

Skicka in orden till mig på min epostadress eller via post. Glöm inte att skriva namn. 

Steg 3: Nu vill jag träffa dig för ett möte. Jag kommer då att ha med mig Svensk 

biblioteksförenings ämnesordslista Att indexera skönlitteratur. Jag kommer att visa dig 

hur den fungerar och du ska ytterligare en gång, med hjälp av denna lista, välja ut 

termer/ord som du skulle använda dig av vid en sökning på boken i en datoriserad 

bibliotekskatalog. Efter det är klart kommer jag att utföra en kort intervju med dig 

utifrån dina upplevelser. 

Ditt bidrag är av största vikt för min undersökning och jag är oerhört tacksam att du vill 

vara med och hjälpa mig. Hör gärna av dig till mig om du har några frågor eller om du 

behöver hjälp med något. 

Med vänliga hälsningar Josefine Möller                                                                                                                                            
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Bilaga 3 

Informanterna 

Bibliotekarie 1 

Bok 1(Inre säkerhet) 

Steg 1: Deckare, DDR, Östtyskland, kalla kriget (Antalet termer: 4) 

Steg 2: Deckare, DDR, Östtyskland, Kalla kriget, Rote armé fraktion, Västtyska 

terrorister, Bader Meinhofligan (Antalet termer: 7) 

Steg 3: Thrillers, 1900-talet - 1970-talet, Kalla kriget, Tyskland, Östtyskland, Diktatur - 

polisstat, Bader- Meinhof, Terrorism - terrorister, skönlitteratur (Antalet termer: 9) 

Centralt tema: Välgrundad paranoia – vem kan man lita på när man inte kan lita på 

någon? 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Sverige, Samer, historisk roman, kärleksroman, kvinnor, släktkrönika (Antalet 

termer: 6) 

Steg 2: Sverige, Samer, historisk roman, kärleksroman, kvinnor, släktkrönika (Antalet 

termer:6) 

Steg 3: Kvinnoskildringar, Historiska romaner, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, 

Sverige. – Lappland, Fjällvärlden, Familjehemligheter, Familjerelationer. – Mor-

dotterrelationer, Våldtäkt, Samer, Samisk mytologi, Skönlitteratur (Antalet termer: 13) 

Centralt tema: Sökande efter rötter, identitet och tillhörighet 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga bibliotekarier i 

gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,8125 

Steg 1, Bok 2: 0,375 

Steg 2, Bok 1: 0,43 

Steg 2, Bok 2: 0,3325 

Steg 3, Bok 1: 0,4725 

Steg 3, Bok 2: 0,51875 

Bibliotekarie 2 
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Bok 1(Inre säkerhet) 

Steg 1: kriminalroman, DDR, Tyskland, skönlitteratur, nutidshistoria, efterkrigstiden, 

Östtyskland, brott, terrorism, deckare, romaner (Antalet termer: 11) 

 

Steg 2: kriminalroman, DDR, Östtyskland, Västtyskland, skönlitteratur, romaner, 

Stralsund, samhällsskildring, samhällskritik, konspirationsteorier, motståndsrörelse, 

socialism, kapitalism, mord, flykt, thriller, deckare (Antalet termer: 17) 

 

Steg 3: deckare, samhällskritiska romaner, samhällsskildringar, thrillers. – 

spionromaner, 1900-talet. – 1970-talet, Östtyskland, Västtyskland, Åsiktsregistrering, 

Flykt, Mord. – politiska mord, Motståndsrörelser, Skönlitteratur (Antalet termer: 12) 

 

Centralt tema: Öst- och västblockets relationer till varandra i efterkrigstiden. 

 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: familjerelationer, kvinnor, skönlitteratur, romaner, Lappland, samer, 

släktkrönika, kärlek (Antalet termer: 8) 

 

Steg 2: samiska, historia, familjerelationer, skönlitteratur, romaner, samer, släktkrönika, 

kärlek, Lappland (Antalet termer: 9) 

 

Steg 3: Släktromaner, Folklivsskildringar, Historiska romaner, Samhällsskildringar, 

1800-talet, 1900-talet, Sverige. – Lappland, Kärlek, Minoriteter, Våldtäkt, Förtryck, 

Diskriminering, Samer, Folktro, Skönlitteratur. – Romaner (Antalet termer: 15) 

 

Centralt tema: hur samernas värld krockar med den svenska världen. Alltså hur 

etniciteter skall kunna leva jämlikt bredvid varandra. 

 

Konsistensen  

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga bibliotekarier i 

gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,315 

Steg 1, Bok 2: 0,4375 

Steg 2, Bok 1: 0,2075 

Steg 2, Bok 2: 0,4425 

Steg 3, Bok 1: 0,29 

Steg 3, Bok 2: 0,4 

Bibliotekarie 3 
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Bok 1(Inre säkerhet) 

Steg 1: Deckare, DDR, Livsval, Livskris, Kalla kriget, Berlinmuren, Järnridån, 

Övervakning, Diktatur, Nutidshistoria, Kommunismen, Stasi, Dissidenter (Antalet 

termer: 13) 

 

Steg 2: DDR, Politisk Thriller, Kalla kriget, Terrorism, Flykt, Moral, Livsval, Livskris, 

1980-tal, Stasi, Angiveri  (Antalet termer: 11) 

 

Steg 3: Thrillers, 1970-talet ,1980-talet, Kalla kriget, Östtyskland, politisk miljö, 

självrannsakan, mord, 

Livskriser, diktatur-polisstat, kommunism, dissidenter, samhällskritik, terrorism, skuld 

och ansvar, flykt, skönlitteratur (Antalet termer: 17) 

 

Centralt tema: Livskris och moraliska aspekter. Hans ifrågasättande av systemet och 

hans slutgiltiga val. 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Familjekrönika, Samer, Samisk kultur, Kärlek, Kvinnor, Släktband, Kulturarv, 

1800-talet, 1900-talet (Antalet termer: 9) 

 

Steg 2: Skönlitteratur, Romaner, Samer, Lappland, Mor/Dotter, Kulturarv, Samisk 

kultur, Generationsroman, Identitet, Trolldom, 1860-tal, 1900-tal – 1950-tal (Antalet 

termer: 12) 

 

Steg 3: Kvinnoskildringar, släktromanen, 1860-talet, 1900-talet, sekelskiftet 2000, 

Sverige-Lappland, kvinnor, identitetssökande, mor-dotterrelationer, främlingskap, 

rotlöshet, samer, hedendom, skönlitteratur-romaner. (Antalet termer: 14) 

 

Centralt tema: Hennes sökande efter en identitet. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga bibliotekarier i 

gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,21 

Steg 1, Bok 2: 0,2475 

Steg 2, Bok 1: 0,18 

Steg 2, Bok 2: 0,2075 

Steg 3, Bok 1: 0,265 

Steg 3, Bok 2: 0,4675 
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Bibliotekarie 4 

Bok 1(Inre säkerhet) 

Steg 1: Skönlitteratur, Deckare, DDR, Östtyskland, Kalla kriget (Antalet termer: 5) 

 

Steg 2: Skönlitteratur, Deckare, DDR, Östtyskland,  säkerhetspolis – Stasi, Kalla kriget, 

terrorister (Antalet termer: 7) 

 

Steg 3: Thrillers, 1900-tal – 1970-tal, Östtyskland, politisk miljö, terrorism – terrorister, 

poliser – säkerhetspolis – Stasi, Kalla kriget, skönlitteratur (Antalet termer: 8) 

 

Centralt tema: Vad det innebar att leva i Östtyskland under kalla kriget, att inte kunna 

lita på någon 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Skönlitteratur, Romaner, släktkrönika, Kärlek, Kvinnohistoria, Sverige, Samer                   

(Antalet termer: 7) 

 

Steg 2: Skönlitteratur, Romaner, släktkrönika, Kärlek, kvinnor, Sverige-Lappland, 

Samer, samiska (Antalet termer: 8) 

 

Steg 3: Kvinnoskildringar, Kärleksromaner, Släktromaner, Sverige – Lappland, Mor-

dotterrelationer,  

Rotlöshet, Utanförskap, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Samer, skönlitteratur-

romaner (Antalet termer: 12) 

 

Centralt tema: Hur hemska upplevelser och obearbetade trauman följer med generation 

efter generation. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga bibliotekarier i 

gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,75 

Steg 1, Bok 2: 0,465 

Steg 2, Bok 1: 0,4 

Steg 2, Bok 2: 0,5 

Steg 3, Bok 1: 0,53125 

Steg 3, Bok 2: 0,5825 
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Bibliotekarie 5 

Bok 1(Inre säkerhet) 

Steg 1: Deckare, Thriller, Skönlitteratur, DDR, Östtyskland (Antalet termer: 5) 

 

Steg 2: Deckare, Thriller, Skönlitteratur, DDR, Östtyskland, Stasi  (Antalet termer: 6) 

 

Steg 3: Deckare, Samhällsskildringar, Thrillers, 1900-talet, Östtyskland, Kommunism, 

Korruption, Politiska brott, Exil, Politiska förföljelser, Poliser, Stasi, 

Underrättelseverksamhet, skönlitteratur (Antalet termer: 14) 

 

Centralt tema: Att leva i östtyskland innan murens fall. 

 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Skönlitteratur, Samer, Kärlek (Antalet termer: 3) 

 

Steg 2: Skönlitteratur, Samer, Kärlek, Släktkrönika, Rasbiologi (Antalet termer: 5) 

 

Steg 3: Familjeromaner, Släktromaner, 1800-talet, 1900-talet, Sverige- lappland, 

Fjällvärlden, Identitetssökande, etniska minoriteter, samer, samisk mytologi, 

kvinnoskildringar, skönlitteratur - romaner (Antalet termer: 12) 

 

Centralt tema: Samernas historia. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga bibliotekarier i 

gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,65  

Steg 1, Bok 2: 0,75 

Steg 2, Bok 1: 0,58 

Steg 2, Bok 2: 0,6 

Steg 3, Bok 1: 0,25 

Steg 3, Bok 2: 0,5825 
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Läsare 1 

Bok 1 (Inre säkerhet) 

Steg 1: Thriller, öst-väst, tidsbild på olika sätt att leva, terrorism (Antal termer: 4) 

Steg 2: terrorism- ur vems synvinkel?,  gott och ont – ur vems synvinkel, att inte kunna 

lita på någon, ett samhällssystems nedbrytning, omöjlig kärlek, omöjligheten att komma 

ifrån sitt förflutna, spioneri, terrorism, thriller, kalla kriget (Antal termer: 10) 

Steg 3: Thriller. – spionroman, kalla kriget, östtyskland, attentat, terrorism, diktatur, 

skönlitteratur (Antal termer: 7) 

Centralt tema: viljan att förändra samhället till det bättre och så blir det så fel, hur det är 

att leva i ett samhälle där man inte kan lita på någon. Synen på terrorismen, det finns 

flera synvinklar. 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Samehistoria, ursprungsbefolkning kontra nybyggare, släktkrönika (Antal 

termer: 3) 

Steg 2: Ursprungsbefolkning, nermontering av rennäringen, släktforskning, sökande 

efter rötter, kulturskillnader, synen på äkta och oäkta barn- förändring på 150 år, 

naturfolkens. - Samernas beroende av och anpassning till naturen, naturens makt. (Antal 

termer: 8) 

Steg 3: Historiska romaner, Familjeromaner, Kvinnoskildringar, 1800-tal, 1900-tal, 

sekelskiftet 2000, Sverige. – Norrland, utomäktenskapliga barn, Ursprungsbefolkningar. 

– Samer, Naturreligion, Skönlitteratur (Antal termer: 11) 

Centralt tema: Olycklig kärlek, ödets nyck hur det kan förändra en hel släkt, 

ursprungsbefolkning kontra nybyggare.  

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga läsare i gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,125 

Steg 1, Bok 2: 0,2475 

Steg 2, Bok 1: 0,125 

Steg 2, Bok 2: 0,0625 

Steg 3, Bok 1: 0,465 

Steg 3, Bok 2: 0,3825 
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Läsare 2 

Bok 1 (Inre Säkerhet) 

Steg 1: Deckare, skärgården, stenstrand, eka, DDR, spänning, terror, Sverige, pussel. 

(Antal termer: 9) 

Steg 2: Folkpolis, mord, strandlik, omöjlig kärlek, politik, Östtyskland, gräns, agent, 

hemligt, död, desertör, palmstrand, gränsvakt, förrädare, övertygelse, klassfiende, 

kapitalismens motståndare, efterlyst, terrorism, kidnappning, turister, bror. (Antal 

termer: 22) 

Steg 3: Samhällsskildring, Thrillers, 1980-talet, Östtyskland, Landsbygdsmiljö, 

storstadsmiljö, politisk miljö, mord, ondska, hjälpsamhet, döden, svek, besvikelse, hat, 

rädsla, politiska brott – landsförräderi, kapitalism, politiska förföljelser, 

motståndsrörelse, terrorism, falsk identitet, mord – politiska mord, psykiskt våld, 

poliser, desertörer, Berlinmuren, skönlitteratur. (Antal termer: 27) 

Centralt tema: deckare i östtyskland 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Kvinna, familjesaga, släktkrönika, kärlek, sorg, historia, stolthet, debut, samer, 

skoband (Antal termer: 10) 

Steg 2: Kärlek, maktlöshet, samer, renskötsel, övernaturligt, vittra, offer, skogssamer, 

trollkunnig, skam, släkt, identitet, åtrå, förtvivlan, hopplöshet. (Antal termer: 15) 

Steg 3: Familjeromaner, folklivsskildringar, 1850-talet, 1900-talet, 2000-talet, glesbygd, 

uppbrott, utomäktenskapliga barn, hopplöshet, skam, besvikelse, olycklig kärlek, 

renskötsel, samhällsförändringar, samer, magi, spådomar, folktro, trolldom, 

övernaturligt, skönlitteratur. (Antal termer: 21) 

Centralt tema: släktkrönika 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga läsare i gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,1375  

Steg 1, Bok 2: 0,075 

Steg 2, Bok 1: 0,05625 

Steg 2, Bok 2: 0 

Steg 3, Bok 1: 0,1875 

Steg 3, Bok 2: 0,215 
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Läsare 3 

Bok 1 (Inre säkerhet) 

Steg 1: Östtyskland, spänning, kalla kriget, mord, öst/väst (Antal termer: 5) 

Steg 2: DDR, Järnridån, terrorism, Tyskland, Säkerhetspolis (Antal termer: 5) 

Steg 3: Samhällskritiska romaner, thrillers, 1980-talet, Östtyskland, DDR, glesbygd, 

storstads miljö, självrannsakan, grymhet, ondska, idealisering, bröder, rädsla, diktatur, 

kommunism, förräderi, åsiktsregistrering, politiska fångar, flykt, terrorism, politiska 

mord, säkerhetspoliser-Stasi, spioner, livslögner, människovärde, skönlitteratur (Antal 

termer: 26) 

Centalt tema: Vem är vän och vem är fiende - att man inte kan lita på någon. 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Samer, släkthistoria, kvinnoberättelse, folkliv, Sverige, drama (Antal termer: 6) 

Steg 2: Samekultur, religion, shamanism, folkliv, natur, släktkrönika, relationer, 

moderskap, söka sina rötter (Antal termer: 9) 

Steg 3: Kvinnoskildringar, landsbygdsskildringar, myter, släktromaner, 

vildmarksskildringar, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Sverige-Lappland, fjällvärlden, 

glesbygd, kvinnorollen, identitetssökande, frigörelse, stolthet, döttrar, barnbarn, 

generationer, moderskap, ogifta mödrar, familjekonflikter, mor-dotterrelationer, 

bitterhet, hemlängtan, skam, arrangerade äktenskap, samiska, fäbodar, renskötsel, etnisk 

diskriminering, fördomar, etniska minoriteter, språkliga minoriteter, samer, samisk 

mytologi, våldtäktsoffer, vidskepelse, skönlitteratur-romaner  (Antal termer: 38) 

Centralt tema: Försoning. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga läsare i gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,20 

Steg 1, Bok 2: 0,0425 

Steg 2, Bok 1: 0,20 

Steg 2, Bok 2: 0,055 

Steg 3, Bok 1: 0,2025 

Steg 3, Bok 2: 0,19 

  



75 

 

Läsare 4 

Bok 1 (Inre säkerhet) 

Steg 1: deckare, spänning, polisroman (Antal termer: 3) 

Steg 2: politik, historia, spänning (Antal termer: 3) 

Steg 3: samhällskritisk roman, 1900-talet, 1970-talet, 1980-talet, Östtyskland, 

auktoritetstro, idealisering, bröder, rädsla, besvikelse, förälskelse, polisstat, 

samhällskritik, politiska förföljelser, terrorister, spioner, skönlitteratur (Antal termer: 

17) 

Centralt tema: Idealstaten som har spårat ur. 

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: kärleksroman, släktkrönika (Antal termer: 2) 

Steg 2: släktkrönika, ursprungsbefolkningar (Antal termer: 2) 

Steg 3: Släktroman, kvinnoskildringar, samhällsskildringar, 1800-talet, 1900-talet, 

Sverige – Lappland, fjällvärlden, mor – dotterrelationer, rotlöshet, halvspråklighet, 

kulturkrockar, etnisk diskriminering, fattigdom, samer, religion, magi, övernaturligt, 

skönlitteratur – romaner. (Antal termer: 18) 

Centralt tema: Kulturkrocken, omvandlingen från ursprunglig samekultur. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga läsare i gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,33 

Steg 1, Bok 2: 0,25 

Steg 2, Bok 1: 0,0825 

Steg 2, Bok 2: 0,25 

Steg 3, Bok 1: 0,25 

Steg 3, Bok 2: 0,3625 
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Läsare 5 

Bok 1 (Inre säkerhet) 

Steg 1: Deckare, mordgåta, Kalla kriget (Antal termer: 3) 

Steg 2: Agentdrama, Kalla kriget, Dubbelagenter, världspolitik, terrorism, järnridån, 

underrättelsetjänst. (Antal termer: 7) 

Steg 3: Thrillers – spionroman, Kalla kriget, 1970-tal, Östtyskland, undre världen, 

försvinnanden, diktatur – militärdiktatur, terrorism – terrorister, falsk identitet, mördare 

– yrkesmördare, poliser – säkerhetspoliser – Stasi, desertörer, vänsterrörelse, 

skönlitteratur. (Antal termer: 14) 

Centralt tema: Hans utveckling från en polis som gör rätt i ett bra samhälle tills han 

förstår att samhället är ruttet och han en bricka i deras ruttna spel, hans resa.  

Bok 2 (Lappskatteland) 

Steg 1: Samehistoria, Kvinnohistorieskildring (Antal termer: 2) 

Steg 2: Samisk släktskildring, Kvinnoskildring, kvinnohistoria, våld mot kvinnor (Antal 

termer: 4) 

Steg 3: Släktromaner, historisk roman, Kvinnoskildringar, 1800-talet, 1900-talet, 

fjällvärlden, kvinnor, könsroller – kvinnorollen, identitetssökande, heder, mödrar – 

ogifta mödrar, familjerelationer – mor- dotterrelationer, skam, hemlängtan, förtryck – 

kvinnoförtryck, minoriteter - etniska minoriteter, brottsoffer – våldtäktsoffer, våldtäkt, 

barn som far illa – oönskade barn, diskriminering – etnisk diskriminering, samer, 

mytologi – samisk mytologi, spådomskonst, renar, skönlitteratur - romaner (Antal 

termer: 25) 

Centralt tema: Att hon blir förskjuten för det som hon har blivit utsatt för, hur vi ser på 

kvinnor, alltså kvinnornas utvecklingskurva i samhället över tid. 

Konsistensen 

Beräkning av den terminologiska konsistensen jämfört med övriga läsare i gruppen 

Steg 1, Bok 1: 0,2475 

Steg 1, Bok 2: 0,125 

Steg 2, Bok 1: 0,18 

Steg 2, Bok 2: 0 

Steg 3, Bok 1: 0,2325 

Steg 3, Bok 2: 0,26 
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Bilaga 4 

Baksidestexterna 

Bok 1 Inre säkerhet av Christa Bernuth 

Utanför DDR:s kust ror en ung kvinna förtvivlat i den hårda sjön för att undkomma en 

förföljare i motorbåt. Plötsligt avlossas ett skott och kvinnan faller i vattnet. Mannen i 

motorbåten försöker förgäves bärga den livlösa kroppen i de höga vågorna. Senare 

hittas kvinnan död på stranden i en liten stad vid havet.  

 

Martin Berg, folkpolisen som tror på sitt lands ideologi, får ta sig an Johanna Schöns 

dödsfall som nästan genast ger upphov till frågetecken. Var det ett flyktförsök? Och 

varför har hon skjutits med ammunition tillverkad i väst? Martin börjar gräva djupare i 

Johannas gåtfulla förflutna och konfronteras alltmer med de mörka sidorna hos den 

östtyska staten: reseförbudet, övervakningen, varubristen. Men framför allt den brutala 

behandlingen av oliktänkande. 

 

Martins möte med Nina, en av Johannas vänner från ett tidigare liv i en terrorgrupp i 

väst, blir avgörande för de båda och får Martin att ifrågasätta sina livsval. Hans sökande 

efter sanningen innebär att han inte kan återvända till sin gamla tillvaro. För honom och 

Nina återstår nu bara det mest riskabla - flykt.  

 

"…Känslig, virtuos behandling av språket, perfekt gestaltade karaktärer - och en 

raffinerad konstruktion av historien. Magnifikt!" Elle 

 

Bok 2 Lappskatteland – en familjesaga av Annica Wennström 

En ung kvinna finner nötta men vackert vävda skoband i en ask på sin mors vind. 

Hennes mamma, som aldrig velat kännas vid sitt samiska ursprung, förnekar att hon vet 

varifrån banden kommer, men kvinnan känner att de bär på en historia och börjar nysta i 

sin släkts förflutna.  

 

Lappskatteland är en släktkrönika och kärlekshistoria som spänner från 1860-tal till 

nutid. Den är fylld av sorg och stolthet över ett folks historia som i det närmaste gått 

förlorad. Annica Wennström berättar om fyra generationer kvinnor med starka band 

mellan sig, men också med en förnekelsens historia som gör det omöjligt för dem att nå 

varandra, och att förlåta.  

 

Annica Wennström är född 1966 och uppvuxen i Holmsund, Västerbotten. Hon har 

tidigare skrivit fen lång rad deckare och romaner tillsammans med Maria Herngren och 

Eva Swedenmark under pseudonymen Emma Vall. Lappskatteland är hennes debut på 

egen hand.  

 


