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Abstract 
 

 

The aim of this paper is to compare subject headings by the 

authors of the work and those administrated by professional 

indexers. The empirical setting for the study lies within the 

sociological discipline. The questions asked are: 

 What overall similarities and differences between 

subject headings administrated by authors versus 

indexers can we find? 

 

 What qualitative advantages and disadvantages can 

we establish between subject headings generated by 

natural language versus controlled vocabularies? 

Subject headings in the Swedish national library catalogue 

Libris and in five Swedish universities platforms for 

academic publishing are studied and compared. Today it is 

praxis at Swedish universities that administration of subject 

headings is done by authors and not by professional indexers. 

We consider this to be a clash between professions. The 

paper is based on Birger Hjørlands domain analysis. We 

discuss the practice of subject heading administration within 

these two professions. Furthermore we wish to determine 

advantages and disadvantages with subject headings indexed 

by natural language versus controlled vocabularies. 

 

 
 

Nyckelord: ämnesordstilldelning, domänanalys, profession, 
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1. Inledning 
 

Syftet med kunskapsorganisation är att bringa ordning och skapa struktur i 

informationsmängder, exempelvis dokument, så att de blir så lätta som möjligt att 

återfinna. Det är också den främsta anledningen till att vi valde att skriva om indexering 

i den här uppsatsen. Vi tycker att det är motiverat att se hur ämnesorden påverkats av 

det faktum att det idag inte enbart är indexerare som utför indexeringsarbete.  

 

En stor del av bibliotek- och informationsvetenskapens (B&I) profession är 

indexeringsarbetet och den kunskap som en indexerare besitter inom denna praktik. 

Universitet och högskolor har idag ofta egna publikationsdatabaser för det vetenskapliga 

material som produceras på det egna lärosätet. Det kan vara allt från studentuppsatser 

till forskningsrapporter, avhandlingar och papers. När dessa sedan ska publiceras är det 

idag sällan en utbildad indexerare som tilldelar ämnesorden till publikationen. Istället är 

det författaren till verket som själv får ansvara för att lägga till ämnesord. Vi har i den 

här uppsatsen valt att utifrån fem svenska universitetsbiblioteks publikationsdatabaser 

undersöka sociologiska avhandlingars ämnesord. Vår utgångspunkt är den antagna 

diskrepansen mellan författares och indexerares tilldelning av ämnesord. Ämnesords 

kvalitet är något som diskuteras, men vi kommer inte försöka avgöra vilka ämnesord 

som är mer högkvalitativa än andra. Istället fokuserar vi på att diskutera och 

problematisera olika egenskaper hos ämnesord som kan ha betydelse för dess kvalitet. 

 

Då vi hade en bild av de samhällsvetenskapliga ämnena som mer "flytande" till 

karaktären, valde vi att avgränsa oss till avhandlingar inom den sociologiska disciplinen. 

Inom vetenskaper som medicin och teknik föreställde vi oss att ämnesorden skulle vara 

hårdare kontrollerade och bundna av en mer strikt forskartradition. Termer inom dessa 

discipliner är standardiserade på en internationell nivå. Baserat på dessa föreställningar 

bestämde vi oss för att studera ämnesord tilldelade sociologiska avhandlingar eftersom 

vi väntade oss se större skillnader där. Detta val kunde vi senare styrka med Hjørlands 

forskning inom ämnesordstilldelning. Han menar att inom exempelvis kemin så 

existerar det en betydligt mer genomtänkt och framarbetad terminologi. En terminologi 

som också kontrolleras av organisationer med stort inflytande inom fältet. Det ser inte 

likadant ut inom till exempel sociologin, menar han (2002a, s. 442). 

 

Vi valde att studera ämnesordstilldelningen i lärosätenas egna publikationsdatabaser och 

den eventuella diskrepansen mellan ämnesord tilldelade av författare respektive 

indexerare. Det är väldigt få studier utförda inom det här området och många av de 

studier som faktiskt finns är föråldrade. Det innebär en stor problematik då deras ålder 

innebär att de inte behandlar den ständigt växande digitala utvecklingen som vi ser idag 

(Lancaster 2003 s.88). Det här var en av de främsta anledningarna till att vi ansåg det 

vara angeläget att göra en undersökning som diskuterade detta. 

 

Enligt Birger Hjørland (2002a, s. 430) så är det betydelsefullt att utvärdera praktiker för 

att kunna förbättra dem. Utan utvärdering är det svårt att argumentera för vidare 

forskningsanslag. Han menar också att informationsspecialister ibland känner att de har 

en bristande adekvat ämneskunskap. För att motivera att ett forskningsfält är seriöst 

måste det gå att visa på att det finns tillräcklig ämneskunskap inom fältet (till exempel 
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B&I). Han menar också att det är viktigt att vidhålla B&Is profession även på andra 

arenor, och att hävda den speciella kompetens som informationsspecialister har. Om 

denna kompetens motiveras tillräckligt bra ökar även möjligheterna för B&I att växa 

som forskningsfält. 

2. Bakgrund 
 

För att ge bakgrundskunskap inom indexering och det vi ämnar undersöka kommer detta 

avsnitt ge ett historiskt perspektiv på vad indexering är och hur dess grundprinicper 

används än idag. 

 

Ämnesord, nyckelord, indexeringsterner eller deskriptorer, det finns många olika namn 

för det begrepp vi i den här uppsatsen hädanefter kommer att benämna ämnesord. 

Huvudfokus kommer att ligga på tilldelning av ämnesord och dess praktik. Inom B&I-

professionen finns det en lång historik av indexering. Indexering av ett dokument 

innebär att det förses med ämnesord. Ämnesorden ska beskriva dokumentets innehåll 

och därmed förse det med de rätta förutsättningarna för att bli sökbart i exempelvis en 

databas. Ända sedan människan började teckna ned information och historier har det 

funnits ett behov av att också kunna strukturera detta material. Biblioteken har sedan sin 

begynnelse i Mesopotamien ca: 3000 f.kr. varit centrum för kunskap och ambitionen att 

bevara och strukturera denna. (Rubin, 2004, s. 260) Strukturering av information är 

alltså ett behov som funnits hos människan under en väldigt lång tid. Genom åren har 

dessa behov förfinats och i slutet av 1800-talet nådde utvecklingen ytterligare ett steg. 

Då formulerade Charles A. Cutter ett regelverk för vad som behöver beskrivas av ett 

dokument för att göra det sökbart. Trots att det gått över 100 år sedan det skrevs kan vi 

se att de här grundprinciperna fortfarande är relevanta år 2014. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning av reglerna. 

 

1. För att ge en person möjligheten att hitta en bok där antingen 

(A) Författaren 

(B) Titeln 

(C) Ämnet 

är känt. 

2. För att synliggöra vad biblioteket har av 

(D) en specifik författare 

(E) inom ett visst ämnesområde 

(F) inom en viss typ av litteratur 

3. För att vara behjälpligt i valet av en bok 

(G) utifrån en viss utgåva (bibliografiskt). 

(H) eller karaktär (litterärt eller ämnesspecifikt). 

 

Vi anser att det är värt att nämna skillnaderna i de olika praktikerna för 

informationsstrukturering. 

 

 Indexering är en praktik som gör dokument sökbara genom att ämnesord 

tilldelas dokumentet. Dessa ämnesord ska beskriva innehållet.   
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 Klassifikation går ut på att gruppera dokument enligt en indelningsgrund, vilket 

kan vara till exempel ämne eller genre. Klassifikation är bredare och mer 

komplext än så, men vi har i den här uppsatsen valt att utgå från ett praktiskt 

förhållningssätt där tillvägagångssättet är i fokus.  

 

 Katalogisering har till skillnad från klassifikation en mer karaktäristisk 

beskrivning av ett dokument, vilka inkluderar både ämnesord, klass, titel, 

upphov, år för publicering och så vidare. 

3. Problemformulering 
Som nämns i inledningen så framhåller Hjørland (2002a) vikten av att forskning som 

behandlar indexering, dokumentrepresentation och återvinning bör kunna utvärdera 

verksamheten och därmed komma med förslag på förbättringar. Detta för att legitimera 

forskningen inom B&I-fältet och påvisa att det finns ett reellt behov av den. Utifrån 

dessa tankar har vi valt att diskutera kvaliteten hos ämnesord. Idag använder de flesta av 

Sveriges lärosäten författargenererade ämnesord som metadata i sina 

publikationsdatabaser. Vi ämnar jämföra dessa ämnesord med dem som tilldelats av 

professionella indexerare vid publicering i den Svenska nationella katalogen Libris. 

 

Det hela kan ses som en krock mellan professioner. På ena sidan står författaren, 

ämnesexperten som är en del av domänen som dokumentet behandlar och på andra 

sidan indexeraren, vars kunskapsområde främst ligger inom informationsvetenskapen. 

Hjørland uppdagar denna problematik genom att nämna att informationsspecialister ofta 

känner en bristande adekvat ämneskunskap vid indexering inom ett visst område. Sedan 

försvaras indexerarprofessionens nytta i artikeln Epistemology and the socio‐cognitive 

perspective in information science (2002b). Där diskuterar Hjørland hur det är vanligt 

att ämnesexperter anställs för att bygga upp och underhålla system som behandlar ett 

specifikt ämne. Däremot anser han inte att de löser metodologiska problem som 

uppkommer vid kunskapsorganisation. Han fortsätter med påståendet att det är 

olämpligt att förutsätta att det är tillräckligt med en god ämneskunskap för att hantera de 

strukturella delarna som krävs vid uppbyggnad av exempelvis en tesaur. 

Informationsvetenskapen kommer till sin rätt i det här sammanhanget och bör enligt 

Hjørland fokusera på att exempelvis utforma riktlinjer om hur dessa informationssystem 

bör byggas upp för att vara så effektiva som möjligt (2002a s. 260). 

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen är att ställa ämnesord tilldelade av en författare 

respektive indexerare mot varandra för att utröna om det finns skillnader respektive 

likheter mellan dessa. Detta görs genom att jämföra ämnesord som är tilldelade av 

författaren av ett dokument som sedan publicerats i ett lärosätes egen databas. De 

jämförs i sin tur med ämnesorden för samma dokument i Libris för att sedan kunna föra 

en diskussion om indexeringspraktiken hos de olika professionerna. 
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3.2 Frågeställningar 
 

 Vilka slags likheter respektive skillnader kan vi se hos författargenererade och 

indexerargenererade ämnesord? 

 

 Vilka kvalitativa fördelar och nackdelar kan vi se för ämnesord genererade via 

naturligt språk respektive kontrollerade vokabulärer? 

3.3 Avgränsningar 
 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av avhandlingar inom den sociologiska 

disciplinen. Anledningen var att vi ville ha ett avgränsat vetenskapligt område inom 

samhällsvetenskaperna. Andra samhällsvetenskapliga discipliner hade kunnat vara lika 

adekvat för undersökningen. Valet föll på sociologi eftersom det är ett fält som 

intresserade oss personligen. Vi ämnar inte studera disciplinen sociologi per se, fokus är 

ämnesordstilldelning. Sociologi utgör den empiriska referensram vi studerar inom 

ämnesordstilldelning. 

 

I undersökningen utgick vi från fem svenska lärosäten som valdes ut med hänsyn till att 

få en geografisk spridning och att de skulle bedriva samhällsvetenskaplig forskning, då 

inräknat sociologi. 

3.4 Begrepp 
 

Kontrollerad vokabulär  
 

En kontrollerad vokabulär, även kallad tesaur, är ett hjälpverktyg under 

indexeringsprocessen som används för att få en konsekvent användning av ämnesord för 

ett dokument. Kontrollerade vokabulärer kan även vara lämpliga att använda som 

inspiration vid informationssökning. Funktionen kontrollerar synonymer, skiljer mellan 

homografer och erbjuder även möjligheten att se hierarkiska relationer mellan olika 

ämnesord. 

 

Publikationsdatabas 
 

Vid ett lärosäte är det mycket som produceras, allt från studentuppsatser på grundnivå 

till vetenskapliga artiklar och monografier på forskarnivå. En publikationsdatabas 

fungerar då som en samlingsplats för lärosätets alla publikationer där mycket publiceras 

i fulltext som en del av parallellpubliceringsavtal för att främja open access, fri 

tillgänglighet. Exempel på publikationsdatabaser är DiVA, Digitala vetenskapliga 

arkivet, som för närvarande har 34 lärosäten och institutioner kopplat till sig. DiVA 

utvecklades vid Uppsala Universitets enhet för digital publicering år 2000. Idag sker 

utveckling i samråd med de lärosäten som har anslutit sig till DiVA (Digitala 
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vetenskapliga arkivet, 2014). Ett annat exempel som nämns är GUPEA som är 

Göteborgs universitets egen publikationsdatabas. 

 

Domän  
 

I det här sammanhanget kan en domän beskrivas som ett specifikt område. Exempelvis 

kan ett helt lärosäte utgöra en domän, men även en enskild institution på ett lärosäte 

likväl som ett program. Det som avgör är huruvida individerna inom domänen delar en 

gemensam utgångspunkt. Därav kan även ett företag eller vetenskaplig disciplin ses som 

en domän. 

 

Kvalitetsbegreppet  
 
It would be nearly impossible, of course, for any single person or, in this case, any single 

indexer, to determine all of the ideas and meanings which might be associated with any 

particular document, since there might always be potential ideas and meanings which 

different people at different times and places might find in the document. 

 

(Mai, 2001) 

 

Kvalitet kring indexering kommer att diskuteras. Anledningen till att vi valt att 

problematisera kvaliteten hos ämnesord är på grund av att det inte går att mäta på något 

absolut sätt. Lancaster (2003) nämner två olika vedertagna begrepp som ofta får figurera 

som utvärderingsmått för kvalitet hos indexering. Dessa kallas precision och recall. 

Precision innebär att de sökträffar som en sökning genererar är relevanta för det 

informationsbehov som var upphovet till sökningen. Recall är antalet träffar som 

genereras oberoende av ifall träffarna är relevanta eller ej. Ett annat sätt att mäta kvalitet 

är vad Lancaster kallar för inter-indexer konsistens. Det innebär att två eller flera 

indexerare får i uppgift att indexera ett dokument för att sedan jämföra de tilldelade 

ämnesorden. Om de till stor del överensstämmer kan det ses som en indikator på god 

kvalitet. Självfallet är dessa inte några absoluta mått utan snarare antydningar på att det 

är bra indexering. Lancaster problematiserar dock ytterligare genom att påpeka hur 

något kan vara konsekvent dåligt likväl som konsekvent bra. Han fortsätter 

resonemanget med att det egentligen inte går att avgöra god indexering förrän efter den 

är utförd. Först när någon söker efter det indexerade dokumentet i exempelvis en 

databas går det att se hur resultatet blir. 

 

Begreppet kvalitet ser vi i det här fallet som ytterst subjektivt och svårt att mäta. Det 

existerar inte en perfekt uppsättning ämnesord för ett visst dokument som är mer 

kvalitativt än andra. Det är beroende av vilka förkunskaper likväl som den kontext och 

sinnesvärld en person befinner sig i, vilket påverkar vilka ämnesord hen väljer att söka 

på. Det existerar utöver detta några självklara problem inom indexering som också 

påverkar kvaliteten. I vår undersökning har vi exempelvis tagit hänsyn till felstavningar 

och ambiguitet hos ämnesorden. Vi studerade även bristen av kontroll hos naturligt 

språk samt hur kontrollerade vokabulärer istället erbjuder en kontrollerad miljö där nya 

termer utesluts. 

 

Metadata  
 

Kortfattat kan metadata beskrivas som data som beskriver annan data. 
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Begreppet profession 

 

En profession kan förklaras som en yrkesgrupp som har skapat sig ett monopol på 

kunskap inom ett visst område, vilken de tillskansat sig genom exempelvis högre 

utbildning och ett eget kunskapsanspråk (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s.9). Det finns 

många definitioner och tolkningar av vad en profession är. En av dem som studerat 

fenomenet profession ur ett biblioteksperspektiv är Andrew Abbot. Han beskriver hur 

bibliotekariers verksamhetsområde till stor del innefattar informationshantering och 

kunskapsorganisation. Han hävdar att det här verksamhetsområdet inte är vidare starkt, 

eftersom yrket är så tätt länkat med biblioteket som institution. Det här har i sin tur lett 

till att bibliotekarier har likställts med institutionen och inte betraktats som de 

professionella yrkesutövare som de faktiskt är. Ett försök till att undvika denna 

problematik har gjorts genom att istället röra sig mot andra närliggande 

kunskapsområden. Idag är det exempelvis mer vedertaget att tala om bibliotek- och 

informationsvetenskaper snarare än biblioteksforskning. Genom att lägga betoning på 

information försöker man frigöra bibliotekarien från att vara fastkopplad till biblioteket. 

Istället läggs fokus på den kompetens gällande information som bibliotekarien besitter 

(Kåring Wagman, 2008, s. 23). 

4. Litteraturgenomgång 
 

I det här avsnittet kommer vi översiktligt beskriva den tidigare forskning som ligger till 

grund för den här uppsatsen, vilken behandlar olika aspekter av indexeringspraktiken. 

Genom att problematisera och diskutera denna utifrån olika perspektiv lyfts både 

fördelar och nackdelar med fria ämnesord och kontrollerade vokabulärer. 

 

Arlene G. Taylor är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid University of 

Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Taylor tar i sin artikel On the subjects of subjects 

(1995) upp betydande skillnader mellan kontrollerade vokabulärer respektive fria 

ämnesord. Det bör nämnas att denna text är nitton år gammal och att Internet fortfarande 

låg i sin linda vid tiden då den skrevs. Vi ansåg ändå att texten var relevant då Taylor 

motiverar problematik mellan fria respektive kontrollerade ämnesord på ett bra och 

tydligt sätt som vi anser är relevant att lyfta även idag. Taylor beskriver att användare 

gör ämnessökningar, men att de vet så pass lite om kontrollerade vokabulärer att de inte 

vet hur de ska söka med dem. Många användare möter motstånd när de utför sökningar 

med sin egen vokabulär i systemets kontrollerade miljö. Ämnesord blir ofta för breda 

och ger för breda resultat, menar hon. Undersökningar som gjordes kring då artikeln 

skrevs beskrev att många användare därför var missnöjda med kontrollerade 

vokabulärer och välkomnade de fria ämnesorden i och med Internets framfart. 

 

Taylor menar att författargenererade ämnesord är lämpliga när det gäller material som 

inte kräver att någon hänsyn tas till säkra källor eller kvalitet. Hon menar dock att det 

inte är lika lämpligt om det ligger i ens intresse att sökningen resulterar i god precision 

eller ett uttömmande resultat. Fria ämnesord tar inte heller hänsyn till att ord som står 

utanför sin kontext kan ha olika betydelser, så kallad ambiguitet. Ett exempel är ordet 

suit, som kan vara ett ord både relaterat till juridik och kläder. Hänsyn tas inte heller till 

synonymer eller ord som står långt ifrån varandra alfabetiskt, ett exempel som hon 
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använder är timber och lumber. Taylor tar också upp problematik med kontrollerade 

ämnesord men försvarar ändå användandet av dem. Hon tar upp att en svaghet är att nya 

ämnesord ständigt tillkommer genom samhällets och professioners utveckling och att 

lämpliga ämnesingångar då kan fattas då dessa inte hunnit byggas ut. Hon menar dock 

att det går att lösa genom att istället använda termen som finns ett steg högre upp i 

hierarkin. Detta trots att exempelvis tidiga avhandlingar i nya ämnen kommer ligga 

separat från senare forskning då ämnesingångarna uppdaterats. 

 

En forskare som efterlyser mer forskning inom just kvalitetsgranskning av indexering är 

F. W Lancaster (1933-2013). Lancaster kan ses som en av giganterna inom 

indexeringsforskningen och var verksam vid University of Illinois som professor fram 

till sin pension 1992. Hans verk Indexing and abstracting in theory and practice 

behandlar grundprinciperna inom indexering och abstracting. Han bygger gradvis upp 

kunskapsnivån genom att systematiskt förklara de olika teoretiska ingångarna. Ett 

viktigt exempel är ämnesindexeringen som handlar om att tilldela informationsbärande 

entiteter rätt ämnesord. Det tillåter sedan användarna av systemet att utifrån sina 

informationsbehov återvinna relevant material. Lancaster (2003) har försökt bryta ned 

indexeringsprocessen i en väldigt förenklad modell genom att beskriva den som en 

process som sker i två steg. 

 

1. Konceptuell analys 

2. Översättning 

 

Den konceptuella analysen inbegriper att indexeraren försöker fastställa vad dokumentet 

täcker för ämne men även vilken sorts läsekrets den riktar sig till. På grund av detta 

finns det därför inga ämnesord som är “rätt” för ett visst dokument. Läsekretsen och 

framförallt dess förförståelse och intresse för ämnet utgör en viktig variabel för vilka 

ämnesord som är lämpliga att använda. Det andra steget, översättningen, innebär att 

indexeraren sedan utifrån den konceptuella analysen ska hitta lämpliga ämnesord som 

beskriver dokumentet. Subjektiviteten vid indexering är grunden till några av de 

problem som vi tar fasta på. Kvalitetsbegreppet är ett av dessa. Det kan finnas en 

diskrepans mellan den indexeringspraxis och den speciella kunskap indexeraren besitter 

och den ämneskunskap författaren till ett verk har.  

 

Något som problematiseras mycket är indexeringskvalitet. Det går att finna ansatser till 

diskussioner kring kvalitetsmått. Lancaster nämner exempelvis recall och precision som 

angreppssätt för att mäta kvalitet på indexering. Han lyfter även upp hur andra forskare 

benämnt konsistens hos ämnesord. Det senare väljer han att kritisera med belägget att 

något konstant inte förutsätter att det är bra, utan lika gärna kan vara konsekvent dåligt. 

Det primära måttet på kvalitet finner Lancaster vara återvinningsgraden hos ett 

dokument. Indexeringens främsta mening benämns vara att vid sökning generera 

relevanta träffar och utesluta icke relevanta. Lancaster behandlar även utvärdering av 

sökningar i databaser och vilken betydelse Internet har fått för indexering. 

 

Även Birger Hjørland efterlyser mer forskning inom det kunskapsorganisatoriska fältet. 

Vi kommer presentera Hjørland närmare i nästa kapitel där vi behandlar hans 

domänanalys. I en artikel från 2012 - Is classification necessary after Google? belyser 

Hjørland den rådande bristen på forskning och hur de fåtaliga exempel som finns sedan 

länge är utdaterade. Han kopplar denna problematik till att det kunskapsorganisatoriska 

fältet ur ett överlevnadsperspektiv har ett behov av att anpassa sig till att användare 
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använder Internet i hög utsträckning idag. Bibliotekssystem är nu tvungna att konkurrera 

med söktjänster som exempelvis Google. Hjørland menar att det är problematiskt då det 

inte är en neutral tjänst utan att det går att köpa sig hög rankning för att hamna högt 

bland sökresultaten. 

 

Rebecca Lubas är Associate Dean vid Claremont University Consortiums bibliotek. 

Tidigare har hon även varit verksam vid University of New Mexico som Director of 

Discovery där hon hanterat inköp och service mot andra bibliotek. Hon var även 

huvudansvarig för katalogisering och metadata vid Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Lubas diskuterar hur författargenererad metadata kan komma till 

god användning vid digitala publikationsdatabaser vid en institution. Kontexten ges i 

samband med att University of New Mexico skulle övergå till DSpace och digitalisera 

de avhandlingar som producerades vid universitetet. Det innebar att författarna själva 

fick möjlighet att tilldela enklare metadata såsom verkets titel, författarnamn, institution 

och ämnesord. Vidare diskuterar Lubas hur författargenererade ämnesord kan bidra till 

att, förutom ökad sökåtervinning, stödja indexeraren när hen ska göra sin ämnesanalys 

av verket. Hon beskriver även hur fria ämnesord, som författare använder, kan vara till 

nytta för indexerare då de kan använda sig av nya ämnesord som ännu inte godkänts och 

förts in i de kontrollerade vokabulärerna. Detta menar hon bidrar till berikande av 

metadata och indirekt förbättrad sökbarhet. Lubas föreslår att biblioteken i sin 

undervisning bör lägga resurser på att utbilda studenter, doktorander och akademiker i 

grundläggande indexering. På så vis menar hon att riskerna kan minskas gällande 

vanligt förekommande fel. Författargenerade ämnesord ses alltså som en positiv 

utveckling inom indexeringsarbetet. I artikeln lyfts det fram att indexeraren inte bör ta 

bort författargenererade ämnesord om de inte är direkt felaktiga. Däremot är det 

välkommet att berika dem genom att lägga till ytterligare ämnesord. 

 

Shawne D. Miksa är docent i bibliotek- och informationsvetenskap vid University of 

North Texas. Hon lyfter problematiken med att sökningar idag i allt högre grad utförs 

via sökmotorer som exempelvis Google snarare än bibliotekens kataloger. Styrande 

inom bibliotekssektorer ser inte längre nyttan med indexerarnas profession, och det 

finns en fara i det, menar Miksa. I artikeln försöker hon klargöra vikten av indexerarens 

speciella kompetens, vilken inte kan ersättas med sökmotorer. Genom att klargöra denna 

kompetens så kan också kvaliteten och livslängden på katalogiseringsprocessen 

motiveras, likväl kvaliteten på metadata som produceras. 

5. Teori 
 

Vår utgångspunkt i den här undersökningen har varit den indexeringskultur som 

förekommer inom olika domäner. Vi har därför studerat ämnesordstilldelning utifrån två 

olika domäner, B&I-fältet samt det sociologiska fältet. För att kasta ljus på hur de olika 

domänernas kunskapskultur och dess möjliga påverkan har vi använt oss av en 

domänanalytisk referensram som utvecklats av Birger Hjørland. 

 

Hjørland har bidragit till fältet sedan tidigt 70-tal och är idag verksam som professor 

inom kunskapsorganisation vid Royal School of Library and Information Science i 

Danmark. Hans främsta bidrag inom B&I är framtagandet av begreppet 

domänanalys.  Domänanalys kan fungera som både en teoretisk referensram och metod. 
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Den är även utvecklad för studier inom Informationsvetenskap. Informationsvetenskap i 

sin tur studerar kunskapsdomäner med målet att kunna optimera överförandet, 

användandet och spridandet av kunskap. (Hjørland 1997, s. 124). En övergripande 

genomgång av domänanalysen presenterar Hjørland i sin artikel Domain analysis in 

information science: Eleven approaches – traditional as well as innovative (2002a).  

 

I artikeln beskrivs det hur domänanalys har ett socio-kognitivt perspektiv. Det innebär 

att informationsbehovet ses ur ett socialt perspektiv snarare än ett individuellt. Individen 

ses som en del av en kunskapsdomän. Utifrån den kontexten har denne sedan olika 

förutsättningar för att förstå information. Fokus läggs på det sammanhang och den 

domän som en individ befinner sig i snarare än hens enskilda uppfattningar och 

kunskapsområden. En domän kan vara allt från en vetenskaplig disciplin till ett företag. 

Genom att se hur en domän organiserar sin kunskap och vilka paradigm som existerar 

inom den är det sedan möjligt att kartlägga de kunskapsbehov som finns. Det ger även 

möjlighet att se vilka sätt som är bäst för att organisera dess dokument och kunskap, 

menar Hjørland. Informationsstrukturen inom en domän, den litteratur som produceras 

där och distribueringen av denna i varierande publikationsformer är därför viktiga 

faktorer inom domänanalysen. Vikt läggs också vid dess nationella/internationella 

struktur, citeringspraxis, interdisciplinärt utbyte och självfallet kunskapsorganisation. 

Medvetenhet om hur informationsstrukturen inom en domän fungerar ger direkta 

konsekvenser för hur informationssökning utförs inom den (Hjørland, 1997, s. 125).  

 

De tre teoretiska begreppen ontologi, epistemologi och sociologi utgör grunden för 

domänanalys. I det här sammanhanget innebär ontologi att en domäns grundläggande 

principer kartläggs genom att se till de kunskapsobjekt som existerar inom den. Det 

epistemologiska begreppet fastställer de vetenskapsteoretiska och metodologiska 

grunderna som bildar kunskapssynen inom domänen. Det tredje begreppet, sociologi 

skildrar de som är verksamma inom den studerade domänen. Dessa tre begrepp utgör en 

kunskapsgrund vilken är intressesant att utgå ifrån när vi jämför professioner. Det 

existerar med största sannolikhet olika kulturer inom dessa domäner för såväl hantering 

av information samt hur denna söks fram. Domänen kan anses ha en egen verklighet där 

olika regler och normer gäller. Ett par av de huvudsakliga koncepten inom domänanalys 

är vetenskaplig kommunikation, dokument, ämne och disciplin. De olika domänerna 

strukturerar kunskap och använder dokument på olika sätt. De har således sin egen 

terminologi och bör därför behandlas utifrån denna bakgrund (Hjørland 2002a, s. 

446).  Med hjälp av det här synsättet har vi bearbetat vårt material och härnäst i 

metodkapitlet kommer vi även förklara hur domänanalysen lämpar sig som metod i den 

här undersökningen.  

6. Metod 
 

Följande avsnitt kommer först beskriva de datainsamlingsmetoder som användes för att 

samla in empirin till denna undersökning. Vidare kommer vi förklara hur Hjørlands 

domänanalys kan användas för att analysera materialet. 
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6.1 Datainsamling 
 

Vårt urval bestod av fem svenska lärosäten, Umeå universitet, Linköpings universitet, 

Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet samt Uppsala universitet. Tanken med urvalet 

var att få en geografisk spridning mellan lärosätena eftersom vi trots det lilla urvalet 

ville representera Sverige i så omfattande mån som möjligt. Ett annat krav var att de 

skulle bedriva sociologisk forskning. Tidigt i undersökningen fanns även ytterligare två 

universitet med som sedan föll bort då vi inte fick kontakt med någon representant från 

dessa. Det innebar att vi inte kunde fastställa deras rutiner vid ämnesordstilldelningen 

för publikationer i de lokala publikationsdatabaserna. På grund av denna bristande 

kunskap beslutade vi att utesluta dem från undersökningen. Vår avgränsning till 

sociologiska avhandlingar motiveras genom att vi, liksom nämns i inledningen ville 

studera en samhällsvetenskaplig disciplin. Vi såg större möjligheter att se inkonsekvens 

mellan dessa ämnesord än hos de tilldelade för dokument som behandlar 

naturvetenskapliga ämnen. 

Eftersom undersökningen skulle utföras under en begränsad tid beslutade vi att 

analysera ämnesorden för fem avhandlingar per lärosäte. Det gav oss 25 avhandlingar, 

ett tillräckligt stort underlag som samtidigt var hanterligt inom tidsramen. Först söktes 

avhandlingarna fram i publikationsdatabaserna med hjälp av avgränsande sökfält som 

endast gav oss träffar från de sociologiska institutionerna. Det var också därifrån som de 

författargenererade ämnesorden samlades in. Vi valde att titta på avhandlingar som var 

publicerade inom de senaste tio åren då vi ansåg att digitaliseringen kommit tillräckligt 

långt inom en tioårsperiod. Utöver det valdes avhandlingarna utan någon specifik 

inbördes ordning. När en avhandling sedan var framsökt i publikationsdatabasen gick vi 

över till Libris, den svenska nationella katalogen. Där kunde vi extrahera ämnesord som 

professionella indexerare tilldelat våra utvalda avhandlingar. Urvalet genererade 309 

författargenererade ämnesord samt 250 ämnesord. 

Vidare ansåg vi att det var relevant för undersökningen att ta reda på ifall och på vilket 

sätt biblioteken vid lärosätena stödjer författare vid ämnesordstilldelning. Vi ställde oss 

frågan om det gick att finna några riktlinjer eller policyer. Huruvida ämnesorden fick gå 

igenom någon slags kvalitetsgranskning innan materialet publicerades i 

publikationsdatabaserna var också av intresse. Detta eftersom vi ville avgöra om det på 

något vis var möjligt att särskilja författares ämnesord baserat på huruvida de fått stöd 

eller inte. Genom mailkontakt och telefonsamtal med bibliotekarier verksamma vid de 

olika lärosätenas bibliotek kunde vi få svar på dessa frågor. Informationen låg sedan till 

grund för analysen av de författargenererade ämnesorden. Vi undersökte även 

bibliotekens webbplatser för att se om det erbjöds något stöd eller annan information 

gällande ämnesordstilldelning. 

I undersökningen valde vi att endast undersöka ämnesorden och inte direkt fråga 

exempelvis författarna hur de resonerade vid tilldelningen. Genom en kvalitativ ansats 

hade vi förmodligen fått möjlighet att skapa oss en tydligare bild av hur personer inom 

en viss domän reflekterade och kom fram till vilka ämnesords som skulle tilldelas. Vi 

hade då haft möjlighet att se hur deras kunskap påverkas av klimatet inom den 

domänen. Vi ansåg ändå att det var motiverat att inte utgå från tankarna hos författarna 

utan istället fokusera helt på hur ämnesorden var uppbyggda med avseende på mängd, 

språk och smala respektive breda termer. För att skapa en bild av vad författarna haft för 

information vid ämnesordstilldelningen var det öppet tillgängliga dokument och guider 
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på bibliotekens hemsidor som användes som grund. Det är möjligt att vi hade fått fram 

mer utförlig information genom att kontakta institutionerna för att få tillgång till 

eventuella interna dokument och riktlinjer. Biblioteken erbjöd dock under 

webbplatserna publicera ingående guider där ämnesordstilldelning även ingick. 

Kombinerat med svaren från bibliotekarierna ansåg vi att vi kunde skapa oss en 

tillräcklig bra bild av hur ämnesordstilldelningen gick till vid lärosätena ifråga angående 

riktlinjer. 

6.2 Analysmetod 
 

Vi har i den här undersökningen utgått från främst en kvantitativ forskningsmetod som 

även fick tydliga kvalitativa inslag med tanke på de mailkonversationer och den kortare 

telefonintervju som genomfördes under insamlingen av undersökningens empiri. En 

kvalitativ forskningsmetod har fokus på ord, tankar och åsikter kring olika företeelser 

och tonvikten ligger på tolkande av data (Bryman, 2011, s.340). 

 

Kvantitativ metod bygger på ett förhållande mellan teori, praktisk forskning och 

prövning av teser. (Bryman, 2011, s.77). Vår tes var att vi skulle kunna se skillnader och 

likheter mellan författargenererade respektive indexerargenererade ämnesord. Tesen 

prövades sedan genom att vi studerade och jämförde ämnesorden vi samlat in. Inför 

bearbetningen av undersökningens empiri, ämnesorden, valde vi att utforma ett 

kodningsschema för att underlätta analysen (se bilaga 1). Ett kodningsschema förtecknar 

vad som ska observeras och hur det ska placeras i olika kategorier. (Bryman, 2011, s. 

265) Genom att följa schemat kunde vi på ett kontrollerat sätt kartlägga de existerande 

skillnader, likheter och problem som vi ansåg relevanta för att kunna besvara vår 

frågeställning. Vi valde att undersöka hur bruket av engelska respektive svenska 

ämnesord användes, huruvida det gick att avgöra om vissa ämnesord var bredare eller 

smalare än andra, samt om det föreföll att författare och indexerare valt identiska 

ämnesord. Däremot skapades inget kodschema för undersökningen av bibliotekens 

webbplatser vilket hade kunnat vara lämpligt. Istället utgick vi ifrån att undersöka de 

specifika sidor som behandlade publicering och frågor och svar kring detta. 

Utvecklandet av ett kodschema hade kunnat bidra till en mer konsekvent utvärdering av 

de webbresurser som erbjöds vid de olika webbplatserna. 

 

Nästa steg blev att med hjälp av domänanalys analysera resultatet ur ett större 

perspektiv. I teoriavsnittet nämndes Hjørlands domänanalytiska perspektiv och då det är 

ett begrepp som binder samman teori och praktik valde vi att använda oss av 

domänanalysen även som metod. Med tanke på att den här studiens empiri avgränsats 

till ämnesord för avhandlingar inom disciplinen sociologi anser vi att domänanalysen 

även var lämplig då den gav utrymme för domänperspektivet, vilket är framträdande i 

undersökningen. Författarna är en del av den domän vars kunskapsfält bildar 

referensramarna för dokumenten, vilket skapar en intressant motvikt till indexerarna, 

vars expertis ligger inom organisation av information. I problemformuleringen anknyter 

vi till detta genom att benämna det som en slags krock mellan två olika professioner. Vi 

har valt dessa ingångar eftersom de ger oss möjlighet att svara på de frågor vi ställer oss. 

Det ger oss möjlighet att kunna analysera vår insamlade data utefter den domän 

ämnesorden producerats i och den terminologi som brukas inom denna. 
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6.3 Etik 
 

Det finns fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna. Berörda informanter ska 

få information om syftet med forskningen. Deltagarna ska själva ha möjlighet att 

bestämma över sitt deltagande i studien. Uppgifter som samlas in ska behandlas med 

konfidentialitet och ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. De insamlade 

uppgifter får endast användas i forskningssyften (Vetenskapsrådet, 2001, s. 6-14). Dessa 

riktlinjer är viktiga att följa då det är av vikt att medborgarna får ett förtroende för 

forskningen. Som studenter representerar vi vårt lärosäte och vår institution. Följs inte 

de forskningsetiska reglerna finns risk att det kastar skugga över verksamheten, vilket i 

förlängningen kan ge ett dåligt anseende. 

 

Vi har i möjligaste mån tagit hänsyn till etik. När vi mejlat eller ringt våra utvalda 

lärosäten har vi varit tydliga med vilka vi är och syftet med vår uppsats. Vi borde ha 

uppgett att deras svar kommer att användas i uppsatsen, vilket vi inte var tillräckligt 

tydliga med. När mejlen skickades ut hade vi ännu inte kommit fram till hur svaren 

skulle presenteras. De huvudkrav som nämns kommunicerades inte i tillräckligt hög 

utsträckning. Vi har därför valt att inte lägga mejlkorrespondensen i bilagor, dessa finns 

istället i författarnas ägo. När informationen vi fått i mejlen presenteras har vi inte heller 

skrivit vem som skrivit denna information. Lyckligtvis är inte informationen av känslig 

karaktär, som exempelvis personliga åsikter. Att analysera ett arbete som någon annan 

gjort utan att denne är medveten om det kan väcka vissa etiska frågetecken. 

Informationen vi hämtat på nätet, alltså guider och riktlinjer som funnits kring 

ämnesordstilldelning, är dock fritt tillgänglig så att alla kan ta del av den. 

7. Resultat och analys 
 

Vid alla fem lärosäten är det författaren och inte en indexerare som tilldelar ämnesord. 

Via webbplatserna erbjöd två av fem lärosäten enklare guider för ämnesordstilldelning 

medan de resterande tre endast nämnde att det gick att tilldela ämnesord. Två av 

universitetsbiblioteken låter en bibliotekarie se över ämnesorden innan materialet läggs 

upp, då mest för att eventuellt ändra för breda ämnesord till smalare. 

7.1 Policys och riktlinjer vid lärosätena 
 

För att skapa en bild av hur klimatet såg ut vid de olika lärosätena valde vi att se om det 

fanns några riktlinjer för ämnesordstilldelning att tillgå. Det framkom att de lärosäten 

som utgjorde vårt urval inte utförde något aktivt arbete för att stötta författare vid 

ämnesordstilldelningen. Ansvaret läggs helt på författaren. Biblioteket finns förvisso till 

stöd ifall frågor uppkommer men det läggs ingen större vikt vid information kring 

tilldelning av ämnesord. Nedan presenteras resultaten vi såg hos de olika lärosätena. 

Avsnittet knyts ihop genom att vi besvarar vår första frågeställning som behandlar 

riktlinjer för ämnesordstilldelning. För att undvika ett uppräknande resultat har vi även 

valt att väva in delar av analysen i avsnitten nedan för att möjliggöra tydligare 

kopplingar. Dessa knyts sedan ihop i avsnitt 7.1.6. 
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7.1.1 Göteborgs Universitet 

Göteborgs universitet använder sig av den egna plattformen GUPEA “Göteborgs 

universitets elektroniska arkiv” som tillåter publicering i fulltext. Det är författarna som 

själva får ansvara för att tilldela ämnesord till sitt material vid publicering
1
. 

Webbmanualen erbjuder ingen djupare information angående ämnesordtilldelning, (se 

bilaga 2). Vi kunde heller inte finna information om detta via “frågor och svar” eller 

dylika funktioner. Vid frågor hänvisas besökaren istället till ett kontaktformulär hos 

publiceringsenheten. 

7.1.2 Linköpings Universitet 

Linköpings universitet använder sig av publikationsdatabasen DiVA. Ungefär 50 % av 

det som produceras importeras direkt från Web of Science. Här inräknas exempelvis 

artiklar som forskare skrivit och publicerat i olika tidskrifter. Dessa har sedan 

indexerats. Genom att importera dessa poster i publikationsdatabasen läggs korrekt 

metadata till från början och dubbelarbete i form av ämnesordstilldelning undviks. Det 

innebär också att bibliotekarierna inte behöver kvalitetsgranska poster. Finns inte 

publikationen i Web of Science är det upp till forskaren själv att tilldela ämnesord. 

Ibland är det även en av biblioteket utbildad och godkänd administratör som sköter 

publicering av publikationer. När så är fallet tilldelas inga ämnesord om de inte redan 

finns att tillgå. En gång i veckan utförs en kvalitetskontroll där poster i DiVA som 

saknar viss metadata söks upp. Om en avhandling då exempelvis finns i den lokala 

katalogen eller i Libris importeras ämnesorden därifrån. Det här arbetet utförs 

retroaktivt med de publikationer som ligger i den gamla publikationsdatabasen
2
. 

 

LiU erbjuder ingen manual i PDF-format utan webbguiden ligger under menyn på deras 

webbplats. Via webbguiden för publicering råds författare att tilldela ämnesord med 

motiveringen att det skulle öka dokumentets synlighet vid sökningar utförda i Google, 

(se punkt 13 i bilaga 3). Det här är även något Hjørland(2012) tar upp och 

problematiserar i artikeln Is classification necessary after Google? Där talar han om en 

“post-Google era” och hur kunskapsorganisationens roll behöver anpassas till den 

digitala verkligheten. Enligt Hjørland utför de flesta användare idag hellre sökningar 

med hjälp av söktjänster som Google än bibliotekets katalog. Faktumet att Linköping 

väljer att använda Google som argument för att uppmuntra författare att lägga till 

nyckelord kan ses ur flera olika perspektiv. Ett av dem är att tolka det som en antydan 

till hur man, precis som Hjørland nämner, anpassat sig till samtiden där Google är ett 

verktyg de flesta på gott och ont förlitar sig på. Det skulle kunna vara så att det är lättare 

att nå ut till användarna genom att använda plattformar de känner sig bekväma i. Då kan 

det vara fördelaktigt att använda sig av Google istället för en mer specialiserad databas 

som exempelvis Scopus. En problematik kan vara att biblioteket på det här sättet stödjer 

en kultur där informationssökning ses som något okomplicerat, något som kan medföra 

att informationssökning som hantverk blir lidande. Därmed ökar också riskerna för att 

sökningarna genererar otillfredsställande träffresultat. 

  

                                                 
1
 Mailkonversation med bibliotekarie vid Göteborgs Universitetsbibliotek 2014-04-11 

2
 Mailkonversation med bibliotekarie vid Linköpings Universitetsbibliotek 2014-04-15 
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7.1.3 Linnéuniversitetet 

Även Linnéuniversitetet använder sig av publikationsdatabasen DiVA. Vid registrering 

av publikationer är det även här vedertaget att författarna själva får välja ut passande 

ämnesord för sitt verk. I de fall då biblioteket går in och ändrar i felaktig metadata 

kontaktas ej författaren/forskaren. Det anses vara onödigt på grund av den tidsbrist som 

råder hos bibliotekarierna såväl som akademikerna
3
. Webbmanualen som erbjuds går 

inte djupare än att den påpekar att det är möjligt att lägga till ämnesord på olika språk. 

7.1.4 Umeå Universitet 

Även Umeå universitetsbibliotek använder sig utav DiVA-portalen. De lägger ingen 

större vikt vid ämnesorden, däremot sker en kvalitetsgranskning när det kommer till den 

valda ämneskategorin. Från en fastställd lista, Standard för svensk indelning av 

forskningsämnen 2011, som togs fram av högskoleverket och SCB (statens statistiska 

centralbyrå) kan författaren välja om hens verk handlar om exempelvis ”sociologi” eller 

”ekologi” et cetera. När posten sedan publicerats kan bibliotekarierna redigera den i de 

fall författaren valt en för övergripande ämneskategori. Då kan bibliotekarien välja att 

gå ner i hierarkin och välja exempelvis organisk kemi istället för kemi
4
. 

7.1.5 Uppsala Universitet 

Vid Uppsala universitetsbibliotek går det till på liknande vis som de hittills nämnda 

lärosätena. Det är författarna själva som står för ämnesordstilldelningen och DiVA 

används som publiceringsplattform
5
. När det kommer till publicering av exempelvis 

avhandlingar finns det hjälpmaterial tillgängligt på deras webbplats. Här har de försökt 

att konkret beskriva hur publiceringen i DiVA går till. I avsnittet frågor och svar ges en 

grundläggande förklaring till varför ämnesord är nödvändiga, vad kontrollerade 

vokabulärer/tesaurer är för något och innebörden av att använda sig av dessa redskap. 

Författarna rekommenderas att använda dessa verktyg och hur de kan använda dem för 

att möjliggöra bättre sökträffar vid sökning i publikationsdatabasen. Vidare lyfts de 

kontrollerade vokabulärerna fram som något att använda som inspiration för att komma 

på lämpliga ämnesord. Fördelarna med fria ämnesord lyfts också fram. Ett tydligt försök 

att påvisa fördelarna med att kombinera fria och kontrollerade ämnesord går att se. 

... om de väljs väl, [kan de] vara mer aktuella genom att de uttrycker nya begrepp som inte 

hunnit bli representerade av kontrollerade ämnesord ännu. Det kan också vara så att vissa 

ämnesord helt enkelt inte täcks in av tesaurerna. 

 

(Uppsala Universitets medarbetarportal, 2014) 

 

Eftersom Uppsala Universitet gav en bakgrund till vad ämnesord var och hur de 

används utmärkte det sig i vår undersökning. De gav förslag på hur kontrollerade 

vokabulärer kunde användas i olika syften. Det framhålls även att författare som inte 

arbetar med indexering kan dra nytta av dem. Det här kan ses som en väldigt 

grundläggande information som delvis tangerar det Lubas (2009) tar upp i artikeln 

Defining Best Practices in Electronic Thesis and Dissertation Metadata. Hon framhåller 

                                                 
3
 Mailkonversation med bibliotekarie vid Linnéuniversitets bibliotek 2014-04-14 

4
 Mailkonversation med bibliotekarie vid Umeå Universitetsbibliotek 2014-04-15 

5
 Telefonintervju med bibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek 2014-04-21 
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hur ett stöd, eller snarare utbildning inom skapandet av metadata skulle vara 

fördelaktigt. Detta skulle bidra till att höja kvaliteten hos de författargenererade 

ämnesorden och därmed kvaliteteten på de digitala publikationsdatabaserna. Det här kan 

gynna både författare såväl som biblioteken och lärosätena eftersom det är ett sätt att 

erbjuda en mer konsekvent tilldelning av fria, författargenererade ämnesord som ger 

verken bättre synlighet. Vidare fortsätter Lubas tala om hur de författargenererade 

ämnesorden inte ska tas bort om de inte är direkt felaktiga. Med fördel kan de dock 

berikas med indexerargenererade ämnesord ifall det anses nödvändigt. Det här är en 

rutin vi tror kan vara lämplig att införa i möjlig mån. 

7.1.6 Riktlinjernas påverkan 

 

Fyra av de fem lärosätena använder sig av den gemensamma publikationsplattformen 

DiVA. Vid alla fem existerade det riktlinjer för publicering i form av lathundar och 

punktlistor. Även under frågor och svar-ingångarna på webbplatserna gjordes ytterligare 

försök till att förtydliga hur publicering i publikationsdatabaserna ska gå till. Det 

framkom här hur tre av fem lärosäten inte lägger någon större vikt vid att informera om 

ämnesord. De enda riktlinjerna som fanns var att det gick att tilldela ämnesord.  

 

Den slutsats vi kunde dra utifrån vår insamlade data var att det inte existerade särskilt 

tydliga eller djupgående riktlinjer eller policyer angående ämnesordstilldelning. Vi är 

medvetna om att det självfallet kan vara så att det på plats vid biblioteken erbjuds mer 

stöd och tips än vad som visades i vår empiri. I de fall vi kunde se vad som räknades 

som mer ingående förklaringar till ämnesordstilldelningens betydelse kan vi inte vara 

säkra på hur pass välbesökta dessa sidor är, och inte heller i hur pass stor utsträckning 

som författarna haft nytta av de hjälpmedel som erbjuds. 

 

Något vi såg var att det vid ett lärosäte förekom väldigt många författargenererade 

ämnesord, (se bilaga 8.2). Viss problematik kan uppstå om ett stort antal ämnesord 

tilldelas ett dokument. Ett exempel kan vara att för breda termer används vilket i sin tur 

kan resultera i att dokumentet återvinns i sökningar där innehållet inte är relevant. Det 

blir allt vanligare att gå ifrån den gamla indexeringspraktiken till förmån för 

författargenererade ämnesord. Vi tror också att det kan ha att göra med den syn på 

informationsflödet som existerar idag. Som Miksa (2008) nämner blir 

informationssökning mer centrerat kring gigantiska sökmotorer som exempelvis 

Google. Informationsflödet karaktäriseras idag av öppenhet. Vi tror även att det kan ha 

bidragit till att den gamla indexeringspraktiken börjat ersättas med andra 

informationstilldelande praktiker. Arlene G. Taylor (1995) beskriver problematiken med 

ambiguitet och att användare inte alltid vet hur de ska förhålla sig till kontrollerade 

vokabulär. Ofta används ett för brett respektive smalt sökord vilket genererar dålig 

precision. Hon beskriver, liksom Miksa (2008) och Hjørland (2002), att användare ofta 

är vana vid sökningar i sökmotorer som exempelvis Google. Där behöver inte hänsyn 

tas till vart ett ämnesord befinner sig i en hierarki. Vi tror att det kan finnas en 

problematik när det gäller precision och recall om de mer traditionella 

indexeringspraktikerna börjar bli mer öppna och efterlikna en “Google-modell”. Som vi 

tidigare nämnt så innehöll flera av de poster vi tittat på i lärosätens 

publikationsdatabaser väldigt många och breda ämnesord. Detta kan, tror vi, precis som 

forskarna vi nämner, ge dålig precision men samtidigt en hög recall. 
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Vi kunde bekräfta att det utförs kvalitetskontroller vid två av lärosätena. Posterna 

undersöks manuellt där metadata saknas och rättas till eller kompletteras efter behov. 

Felstavningar elimineras och bibliotekarier lägger till samt redigerar ämnesord vars 

innebörd anses vara för bred. Det påpekas dock av våra informanter att denna typ av 

hantering sker ytterst sällan. Vi kommer behandla kontrollerade vokabulärer och 

naturligt språk mer ingående i kommande avsnitt. 

7.2 Likheter respektive skillnader 
 

I det här avsnittet kommer vår andra frågeställning, de likheter och skillnader mellan 

ämnesorden att behandlas. 

 

De insamlade ämnesorden resulterade i 309 författargenererade och 250 

indexerargenererade ämnesord fördelade över 25 avhandlingar vid fem olika lärosäten i 

Sverige. I tabell 1 nedan tydliggörs de språkliga skillnader mellan svenska och engelska 

ämnesord. Det var tydligt att författarna gärna använde engelska ämnesord då 15 

avhandlingar av 24 endast bestod av sådana. Åtta avhandlingar hade både svenska och 

engelska ämnesord medan endast två av avhandlingarna enbart innehöll svenska 

ämnesord. Indexerarna som använde sig av kontrollerade vokabulärer istället för fria 

ämnesord använde i högre grad blandade ämnesord, med andra ord på både svenska och 

engelska.  

 

 
       Tabell 1 

 

Det var fem olika vokabulärer som användes och dessa var SAO (Svenska ämnesord), 

MeSH (Medline Subject Headings), LCSH (Library of Congress Subject Headings), kao 

(Kvinnsam), SHBE (Subject Headings in Buissness and Economics). Svenska ämnesord 

var den kontrollerade vokabulär som användes flitigast men ofta kompletterades 

ämnesorden med andra ämnesord hämtade från LCSH. Det resulterade i att 16 

avhandlingar hade både svenska och engelska ämnesord, nio hade enbart svenska. 

Indexerarna valde alltså uteslutande att alltid ha med svenska ämnesord till skillnad från 

författarna. 
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Vi har nedan valt ut några exempel från vår insamlade data. Dessa visar på att det finns 

skillnader mellan författargenererade respektive indexerargenererade ämnesord. Tabell 

2 kastar även ljus på problematiken vid ämnesordstilldelning. Det går nämligen inte 

utifrån vårt urval att se ett konsekvent mönster mellan författargenererade och 

indexerargenerade ämnesord. Variationen ligger exempelvis i hur breda respektive 

smala ämnesorden är, både bland de fria ämnesorden som är tilldelade av författare 

respektive indexerarnas ämnesord tilldelade utifrån kontrollerade vokabulärer. I det 

första exemplet nedan är de fria ämnesorden bredare än ämnesorden från Libris. Till 

exempel så är ämnesordet identity bredare än kulturell identitet. Det senare säger mer 

om vad avhandlingen handlar om. Det förstnämnda är en ospecifik term som likaväl 

hade kunnat karaktärisera ett ämne helt annat än det som gäller i detta fall. Ett annat 

exempel är sociology respektive kultursociologi. Här är de indexerargenereade 

ämnesorden smalare än de fria ämnesorden tilldelade av författare. 

 

Exempel där LIBRIS ämnesord är smalare/underordnade.    Tabell 2 

 

I nästa exempel (tabell 3) kan vi se att de författargenererade ämnesorden är mer 

informativa än de indexerargenererade. Med detta menar vi att dessa ord säger mer om 

vad avhandlingen handlar om än dem från Libris. Miljöfrågor -- historia och 

diskursanalys respektive olika årtionden är mindre informativt och säger mindre om 

innehållet än exempelvis miljödiskurs och ekologisk modernisering. De fria ämnesorden 

är också betydligt fler än ämnesorden från Libris. 

  

Författare Indexerare 

Subculture Punkare  -- sociala aspekter (sao) 

Punk Subkulturer  (sao) 

Mainstream Kulturell identitet  (sao) 

Authentication Kultursociologi  (sao) 

Style Subculture  (LCSH) 

Identity Culture  (LCSH) 

Cultural  Identity (Psychology) ; Group identity ; Civilization  (LCSH) 

Sociology Sverige  

Ethnography Indonesien  

Convex 
 

Concave 
 

Patterns of meaning 
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Författare Indexerare 

Environment Miljöfrågor  -- historia (sao) 

Discourse Diskursanalys  (sao) 

Environmental discourse Discourse analysis  (LCSH) 

Critical discourse analysis 1960-talet  (sao) 

Ideology 1970-talet  (sao) 

Institutionalization 1980-talet  (sao) 

Sustainable development 
 

Ecological modernization 
 

Critical realism 
 

World-system 
 

Miljö 
 

Diskurs 
 

Miljödiskurs 
 

kritisk diskursanalys 
 

Ideologi 
 

Hegemoni 
 

Institutionalisering 
 

Hållbar utveckling 
 

Ekologisk modernisering 
 

Kritisk realism 
 

Världssystem 
 

Exempel där indexerarens ämnesord är mer informativa.                  Tabell 3 

 

I det sista exemplet som presenteras i tabell 4 är de indexerargenerade ämnesorden 

istället de som är fler och mer informativa. Exempelvis är gender ett brett begrepp som 

kan ha flera betydelser. Genus (socialt kön) är mer informativt då det också talar om  

vilken aspekt av kön som avhandlingen behandlar. Det engelska ordet gender kan 

betyda både kön och genus, vilket gör det mindre informativt. Eftersom vi är medvetna 

om att detta är en sociologisk avhandling går det förstås att ana vad som avses med 

gender. Ordet i sig självt pekar däremot inte på att avhandlingen behandlar den sociala 

aspekten av gender. 

 

I litteraturgenomgången beskrevs den konceptuella analysen som en tvåstegsprocess 

som indexeraren går igenom vid ämnesordstilldelning (Lancaster 2003). När det istället 

är en författare som tilldelar ämnesord till sitt eget verk krävs inte samma typ av process 

eftersom författaren till skillnad från indexeraren redan känner innehållet. Författaren 

behöver med andra ord inte analysera sin egen text. Vissa ämnesord var relativt 

allmängiltiga, ord som sällan skulle förekomma i Libris. Breda respektive smala 

ämnesord är olika lämpliga beroende på vilken användare som kommer att utföra 

sökningen. Om den som söker tillhör samma domän som verket producerats i så har hen 

förmodligen samma kunskapsanspråk. Om däremot någon utanför domänen ska hitta en 

artikel och ämnesorden inte ligger på rätt nivå kan det uppstå problematik. Eftersom 

vissa ämnesord inte är givna att söka med för en utomstående finns risken att 

återvinningen blir bristfällig. En möjlig anledning till att professionell indexering i så 

många fall frångåtts kan vara både en kostnadsfråga likväl som en tidsfråga. Ur ett 

domänanalytiskt perspektiv påverkas också forskaren av den domän denne tillhör, i 

detta fall den sociologiska domänen. En sociolog besitter särskild ämneskunskap om sitt 

område och det är något som troligtvis även genomsyrar vilka ämnesord hen väljer. 
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Författare Indexerare 

Care Sjuksköterskor  -- kvinnlighet -- normer -- Sverige -- 2000-talet (kao) 

Gender Arbete  -- genusarbetsdelning -- makt (kao) 

Femininity Välfärdsstaten  -- nyliberalism (kao) 

Nursing Sjukhus  (kao) 

Labour process Arbete  -- genusaspekter (sao) 

Ethnography Genus (socialt kön)  (sao) 

Neoliberalism Sjuksköterskor  (sao) 
 

Kvinnorollen  (sao) 
 

Arbetsorganisation  (sao) 
 

Sjukvårdsorganisation  (sao) 
 

Arbetsmiljö  (sao) 
 

Nurses  (LCSH) 
 

Work environment  (LCSH) 
 

Sex role  (LCSH) 
 

Gender identity  (LCSH) 
 

Sex role  (LCSH) 
 

Femininity  (LCSH) 
 

Sverige  (sao) 
Exempel där LIBRIS ämnesord är mer informativa.     Tabell 4 

 

En annan aspekt som framkom vid kodningen av ämnesorden var att av alla 559 

ämnesord som empirin bestod av, var det endast 17 ordpar som var homogena. 

Förtydligat betyder det att författaren och indexeraren i de här relativt få fallen valt ut 

samma termer till ämnesord. Det förekom även bland indexerarnas ämnesord, vad som 

vid första åsyn kunde tolkas som dubbletter. Exempelvis har en indexerare valt 

sexualitet (sao) samt sexualitet (kao). Eftersom kao är Kvinnsams ämnesord alltid utgår 

ifrån ett kvinnligt perspektiv. Alltså blir Sexualitet hämtat från Kvinnsams lista snarare 

kvinnlig sexualitet, medan termen, hämtad från Svenska ämnesord istället syftar på 

sexualitet överlag (Libris-nytt nr 52, 2004). 

7.3 Naturligt språk och kontrollerade vokabulärer 
 

Användandet av naturligt språk kontra kontrollerade vokabulärer utgör kärnan i 

skillnaderna mellan våra författargenererade respektive indexerargenererade ämnesord. 

De olika tillvägagångssätten för med sig både för- och nackdelar vilket vår tredje 

frågeställning behandlar. Detta kommer att analyseras i följande stycke. 

Den största skillnaden mellan de författargenererade ämnesorden och de tilldelade av 

indexerare var hur indexerarna använt sig av kontrollerade vokabulärer. Fördelen med 

dessa kan vara att det blir mindre risk för ambiguitet, en problematik vid indexering som 

Lancaster (2003, s.196) tar upp. Ämnesord utan något sammanhang kan tolkas på fler än 

ett sätt. Denna problematik blir extra tydlig när naturligt språk används eftersom 

tesaurer är uppbyggda för att minimera förekomsten av ambiguösa ämnesord. Det som 

kan ske när en ambiguös term finns bland en uppsättning indexeringsämnesord är att 

dokumentet vid sökning återvinns trots att det är irrelevant. I vårt empiriska material 

kunde vi se exempel på detta fenomen. Termen röst kan exempelvis tolkas både som 

något man lägger på ett politiskt parti likväl som rösten man använder när man talar. Det 
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här var dock inget som framstod som ett utbrett problem bland ämnesorden i vårt urval. 

Däremot förekom det en hel del variation på hur breda respektive smala ämnesord 

användes, både bland författargenererade likväl som indexerargenererade ämnesord. I 

vissa fall, som vi kan se i tabell 3, var indexerargenererade ämnesord mer intetsägande 

än de som var tilldelade av författaren. Det här kan bero på att de kontrollerade 

vokabulärerna som indexerarna använder ibland inte räcker till för att beskriva ett visst 

ämne, ett resonemang som både Lancaster (2003) och Lubas (2009) för. Brist på 

ämnesord som beskriver ämnet tillräckligt långt ner i hierarkin kan resultera i ett fåtal, 

väldigt övergripande ämnesord, vilket är fallet i tabell 3. Det här var dock inget 

konsekvent mönster. Vid ett annat tillfälle, som visas i tabell 4, var det istället 

indexerarna som enligt vår tolkning hade tilldelat mer beskrivande ämnesord. 

 

Andra mönster vi såg i våra resultat var hur författare tenderade att använda engelska 

ämnesord i mycket högre utsträckning än indexerare. Det här kan naturligtvis ha flera 

olika anledningar. Vi tror att en av dessa kan vara det faktum att författarna valt ett 

internationellt perspektiv. De vill att deras avhandlingar ska nå ut i världen och inte vara 

begränsade endast till svenska kretsar. Indexerarna utgår från svenska termer tagna från 

Svenska ämnesord, vilket med största sannoliket har att göra med att de arbetar mot 

Libris. Sedan är de fria att komplettera dessa ämnesord med termer tagna från 

vokabulärer som är mer specialiserade inom ett visst område så som MeSH eller kao. 

Ett annat tecken på skillnader som kan ha att göra med kontrollerade vokabulärer och 

naturligt språk var mängden tilldelade ämnesord. Vi såg hur författarna överlag använde 

sig av fler ämnesord än indexerarna. Vi tror det kan ha att göra med att författarna fritt 

kunde tilldela de ord som de ansåg passande medan indexerarna var bundna till en 

fastställd lista där inte lika många ämnesord var relevanta för dokumentet. 

 

Behovet av att komplettera författargenererade ämnesord som skapats ur vad vi kallar 

naturligt språk betyder inte att det senare skulle vara dåligt. Tvärtom så nämner 

Lancaster (2003, s. 255) hur naturligt språk i vissa fall kan vara mycket mer passande. 

Detta är även någon Lubas (2009) diskuterar. Hon påpekar att ny forskning ofta 

representerar ämnen och begrepp som är relativt nya. Det kan innebära att de inte är 

tillräckligt standardiserade för att bli integrerade i en kontrollerad vokabulär. Sett från 

det här perspektivet kan de författargenererade ämnesorden vara väldigt viktiga för 

dokumentets sökbarhet. Fria ämnesord kan tillåta mer specifika sökningar än en 

kontrollerad vokabulär i de fall då sökorden ännu inte standardiserats. 

8. Slutsatser och vidare forskning 
 

De slutsatser vi kunde dra från den här undersökningen var att kvalitetsbegreppet är 

något som behöver fortsätta att diskuteras. Beroende på vem det är som söker 

information och vilken domän denne tillhör kan liknande informationsbehov ta olika 

uttryck. Olika professioner tenderar att använda sig av sin, för domänens, specifika 

terminologi utvecklad för just ett avgränsat område. I den här undersökningen såg vi 

endast på två olika domäner då vi jämförde den sociologiska domänen med den 

biblioteks- och informationsvetenskapliga. Vi väntade oss se skillnader mellan 

ämnesord genererade i de olika professionerna. Samma uppsättning dokument 

studerades för att finna hur de olika domänerna använde terminologin på olika sätt. Det 

enda egentliga mönster vi kunde särskilja utifrån den empiri undersökningen baserades 
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på var hur termerna antingen var tagna från kontrollerade vokabulärer eller genom 

naturligt språk, då även kallade fria ämnesord. Det naturliga var att börja resonera kring 

vilka ämnesord som rent kvalitativt såg mer lämpliga ut. Eftersom indexerarnas 

profession faktiskt innebär expertis inom att göra information sökbar hade vi en tanke 

om förekomsten av en tydlig skillnad mellan deras och författarnas ämnesord, trots att 

författarna faktiskt har en stor expertis genom sin ämneskunskap. I den här 

undersökningen gick det snabbt att konstatera att kvalitet hos ämnesord var väldigt svår 

att bedöma. Det framkom att subjektiviteten hos detta begrepp gör det i princip omöjligt 

att säga vad som är av god kvalitet. Vissa dokument kan ha en tydlig målgrupp och det 

är en faktor som kan underlätta möjligheten att finna lämpliga ämnesord. Då är det 

nämligen möjligt att anpassa termerna efter den domän och det kunskapsområde som de 

befinner sig i. Det här är något som kan vara lättare för författaren att göra eftersom 

denne faktiskt är medveten om vem eller vilka denne vill sprida sin information till. Vi 

har svårt att se att en indexerare, oavsett skicklighet, kan vara säker på vilken målgrupp 

verket är skapat för. 

 

Eftersom vi valde att inte använda oss av verktygen precision och recall, fick vi istället 

försöka frångå bedömning av kvaliteten. Istället låg fokus på hur termerna var 

uppbyggda. Både Hjørland (2012) och Lancaster (2003) står fast vid att det finns för lite 

forskning kring kvalitetet hos indexering, något som båda är ense om bör ändras. Med 

tanke på problematiken att fastställa vad som är god kvalitet hos ämnesord kan vi se en 

nytta med att vidare forskning bedrivs kring dessa frågor. Informationsbeteendet hos 

användare idag påverkas i hög grad av Internet vilket innebär att det är lämpligt att ta 

hänsyn till det digitala klimatet som råder. Fulltextsökningar och sökalgoritmer bedömer 

och ämnesbestämmer texter snarare än mänskliga indexerare. Hur är det möjligt att 

sammanföra de båda för att få ett så kvalitativt resultat som möjligt? Att biblioteken 

lyfter frågan om ämnesord i samband med informationssökningskurser vid universitets- 

och högskolebibliotek ser vi även som en möjlighet att förbättra kvaliteten på 

ämnesorden. 

 

Eftersom kvalitet är ett obestämt begrepp bör heller inte instruktionerna vara alltför 

konkreta. Exakta riktlinjer skulle kräva att det faktiskt gick att tilldela en perfekt 

uppsättning med ämnesord. Istället tror vi att något mer övergripande riktlinjer eller 

undervisning där själva principerna med indexering förklaras skulle vara fördelaktigt. 

Det skulle kunna förse författarna med ett visst tankesätt när de sedan ska tilldela sina 

ämnesord. Liksom Lubas (2009) anser vi därmed att undervisning skulle kunna bidra till 

bättre kvalitet hos metadata i publiceringsplattformarna. Vi inser att det inte försäkrar att 

de bästa ämnesorden alltid kommer att väljas. Däremot kan undervisning bidra med att 

ge rätt förutsättningar för att förstå bakgrunden till varför indexering görs. Det kan i sin 

tur hjälpa författarna att avgöra vilka termer som är lämpliga som ämnesord. Att tilldela 

så många ämnesord som möjligt i tron om att det genererar högre synlighet kan annars 

vara ett vanligt förekommande problem. Kunskap om att det inte bara handlar om 

synlighet utan även att ämnesord bör tilldelas med eftertanke så dokumenten inte 

genereras vid sökningar där dess innehåll inte är relevant. Därmed påvisas det hur 

lämpliga ämnesord är viktiga för att sprida forskningen till dem som faktiskt har 

behållning av informationen. 

 

Det existerar skillnader mellan författargenerade och indexerargenerade ämnesord men 

det föreföll inte finnas några konkreta mönster för dessa skillnader. Författarens 

kunskap gentemot indexerarens ger alltså inga tydliga resultat förutom de för- och 
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nackdelar vi kunde se hos användandet att fria respektive kontrollerade ämnesord. Trots 

att det inte läggs mycket fokus på ämnesord tror vi att det vore lämpligt att skapa ett 

samarbete mellan de två professionerna. Utbytet skulle vara gynnsamt i ett kvalitativt 

avseende. Självfallet är det i många fall ett resursproblem. Att låta en indexerare 

komplettera de författargenererade ämnesorden skulle kunna anses vara dubbelt arbete 

likväl som en högre kostnad. Som vi nämnde tidigare ser även klimatet annorlunda ut 

idag med tanke på de digitala databaserna och fulltextsökningarna. Däremot ser vi en 

problematik med att framtida sökningar endast skulle baseras på frekvensen av exakta 

termer eller fraser som anges i ett dokument. Informationssökning handlar i många fall 

om att hitta relevanta dokument som tangerar en tankegång eller ett informationsbehov. 

Ämnesord kan i det här fallet vara mer behjälpligt då de kan beskriva ett dokument 

utifrån ett mer objektivt perspektiv som tillåter ämnessökningar snarare än exakta 

termer. Självfallet är fulltextsökningar i många avseenden mycket praktiska och har 

underlättat informationssökning mycket. Vi anser ändå att ämnesord fortfarande har en 

given plats inom kunskapsorganisation och att indexering fortfarande behövs. 

I framtiden kan vi se nyttan av ett samarbete mellan indexerare och författare. Att 

utnyttja indexerares kompetens genom undervisning snarare än att de enbart ska 

indexera tror vi är av vikt eftersom utvecklingen tydligt går mot att författare indexerar 

sina verk i allt högre grad. Både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv kan det 

anses lämpligt att överlåta ämnesordstilldelningen till författarna vid publicering i 

publikationsdatabaserna. Detta förutsatt att de fått en utbildning i ämnesordstilldelning i 

samarbete med indexerare. 

 

Vi valde att studera riktlinjer som låg öppet och fritt tillgängliga, vilket kan ha medfört 

att riktlinjer publicerade endast på intranät har förbisetts. Det kan också vara så att 

information om hur ämnesordstilldelning går till förmedlats på annat sätt vid lärosätena 

som vi inte känner till, förslagsvis muntligen mellan forskare, doktorander, professorer 

och andra som verkar inom lärosätet. Information kan ha förmedlats som inte lagts ut 

för vem som helst att ta del av. Kanske ett seminarium hållits i ämnet, vilket vi då inte 

kan känna till. Underlaget vi valt kan ge fingervisningar, men chansen finns att 

informationen hämtad där inte är fullständig.  

 

Intressant är att även de olika lärosätena utgör olika domäner. Även om samma typ av 

forskning inom samma ämne bedrivs så kan man ändå tänka sig att det finns olika 

forskartraditioner, olika sätt att lära ut, olika fokus och så vidare. Detta bör också 

påverka hur författarna vid de olika lärosätena tilldelar ämnesord och vilka principer och 

tankesätt de har med sig då de gör detta. Hur kunskapshantering går till kan också 

tänkas skilja sig åt mellan lärosätena. Som vi nämner ovan så är begreppet kvalitet 

ytterst subjektivt. Synen på vad som är kvalitativt vid ett lärosäte kanske inte delas av ett 

annat. Synen på kvalitet tror vi inte heller enbart skiljer sig mellan olika domänen och 

lärosäten, utan också mellan individer. Här skulle vi vilja framhålla den utbildade 

indexerarens kompetens, vilken kan bidra med utarbetande av ramar för vad som ska 

anses vara kvalitativ metadata.     

 

Vi hade till en början väntat oss att se hur mönster i författargenererad respektive 

indexerargenererad metadata såg ut, med avseende på smala och breda termer, engelska 

och svenska termer och antal termer. Att det visade sig att så inte var fallet kan vi tänka 

oss ha flera olika orsaker. En av dem kan vara skillnaden i praktiken mellan att använda 

naturligt språk kontra kontrollerade vokabulärer vid indexering. Naturligt språk och 

kontrollerade vokabulärer har olika fördelar och nackdelar. Naturligt språk är mer 
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flexibelt och det är lättare att hitta ett ämnesord som passar dokumentet. Detta kan vara 

svårare med kontrollerade vokabulärer då tesaurer för nya ämnen inte hunnit byggas ut. 

Vissa ämnen kan också vara “flytande” och därför mer svåra att kategorisera. Att 

använda naturligt språk kan också vara förenat med vissa svårigheter. Vad vi kan se av 

datan vi samlat in var vissa ämnesord tilldelade av författare väldigt ospecifika. De sa 

därför inte vidare mycket om vad dokumentet innehöll. Författarna och indexerarna 

tillhör olika domäner och har olika förhållningssätt till produktion av metadata. Vi kan 

inte heller uttala oss om hur mycket tid som lagts på ämnesordstilldelningen då vi inte 

har ett genomgående kvalitativt förhållningssätt. För att få ut sådan information hade 

intervjuer med indexerarna och författarna behövt göras.  

 

En intressant ansats för framtida undersökningar hade varit att gå djupare ner i domänen 

och försöka kasta ljus på de tankegångar och vokabulärer som brukas inom en viss 

disciplin. Vidare hade det varit intressant att studera om det finns en skillnad i 

ämnesordstilldelning i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen kontra 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Vi har med denna uppsats bara skrapat på ytan 

och vidare studier tror vi är högst motiverat. Som vi ser det så har praktiken kring 

ämnesordstilldelning lämnats utan tillsyn när det kommer till de författargenererade 

ämnesorden. Ytterligare studier och utvärderingar tror vi skulle kunna bidra till en ökad 

kunskap om hur olika professioner inom olika domäner både hanterar och söker efter 

information. 

  



24 
 

Litteraturlista 
 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Cutter, Charles. A. (1889), Rules for a dictionary catalogue. Washington 

 

DIVA (u.å) Om DiVA portal http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf [2014-05-

15] 

Hjørland, B. 1997, Information seeking and subject representation: an activity-

theoretical approach to information science, Greenwood Press, Westport, Conn. 

Hjørland, B. 2002a, "Domain analysis in information science: Eleven approaches – 

traditional as well as innovative", Journal of Documentation, vol. 58, no. 4, pp. 422-

462. 

Hjørland, B. 2002b, "Epistemology and the socio‐cognitive perspective in information 

science", Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 

53, no. 4, pp. 257-270. 

Birger Hjørland 2012, "Is classification necessary after Google?", Journal of 

Documentation, vol. 68, no. 3, pp. 299-317. 

Kåring Wagman, Anna (2008). Bibliotekarien och professionen: en forskningsöversikt 

Stockholm: Svensk biblioteksförening [elektronisk resurs] tillgänglig via: 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/08/Professionen2.pdf 

[2014-05-24] 

Lancaster, F. Wilfrid (2003). Indexing and abstracting in theory and practice. 3. ed. 

Champaign, Ill.: University of Illinois 

Lubas, R.L. 2009, "Defining Best Practices in Electronic Thesis and Dissertation 

Metadata", Journal of Library Metadata, vol. 9, no. 3-4, pp. 252-263. 

Mai, Jens-Erik 2001, "Semiotics and indexing: an analysis of the subject indexing 

process", Journal of Documentation, vol. 57, no. 5, pp. 591-622. 

Miksa, S.D. 2008, "You Need My Metadata: Demonstrating the Value of Library 

Cataloging", Journal of Library Metadata, vol. 8, no. 1, pp. 23-36. 

Rubin, Richard (2004). Foundations of library and information science. 2. ed. New 

York: Neal-Schuman 

Schreiber, T. & Elbeshausen, H. 2006, Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, 

kommunikation og teknologi, Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. 

Taylor, A.G. 1995, "On the subject of subjects", The Journal of Academic 

Librarianship, vol. 21, no. 6, pp. 484-491 

Wallby, G (2014) Uppsala Universitets medarbetarportal, frågor och svar 

https://mp.uu.se/web/info/forska/avhandling/q-a#nyckelord [2014-05-06] 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf


25 
 

Bilaga 1 
 

Kodningsschema 

 Över eller underordnade ämnesord. Hierarkisk ordning  

 Identiska ämnesord.  

 Antal mängd av ämnesord som använts 

 Språk (Engelska, svenska) 

 

  



26 
 

Bilaga 2  
Utdrag ur Göteborgs universitetsbiblioteks manual e-publicering. Fulltext tillgänglig 

via: 

http://www.ub.gu.se/publicera/epublicering/doktor/Instruktion_epublicering_avhandling

_130903.pdf  [2014-05-23] 

 

http://www.ub.gu.se/publicera/epublicering/doktor/Instruktion_epublicering_avhandling_130903.pdf
http://www.ub.gu.se/publicera/epublicering/doktor/Instruktion_epublicering_avhandling_130903.pdf


27 
 

Bilaga 3 
 

Utdrag från Linköpings universitets webbguide publicering för avhandlingar. Fulltext 

tillgängligt via  

http://www.ep.liu.se/authorinf/publ_phd_lic_theses.sv.asp [2014-05-23] 

 

 

 

  

http://www.ep.liu.se/authorinf/publ_phd_lic_theses.sv.asp


28 
 

Bilaga 4 
 

Utdrag ur Linnéuniversitetets biblioteks webbguide för manuell publicering i DiVA 

[2014-05-23] 

Fulltext tillgänglig via: http://lnu.se/polopoly_fs/1.52239!registrera_publiceraDiVA.pdf 

 

 

 

  

http://lnu.se/polopoly_fs/1.52239!registrera_publiceraDiVA.pdf


29 
 

Bilaga 5 
 

Utdrag från Umeå universitetsbiblioteks pfd-guide ”publicera monografiavhandling i 

DiVA” Fulltext tillgänglig via: 

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/manual_for_att_publicera_monograf

iavhandling_i_diva.pdf [2014-05-23]  

 

 

  

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/manual_for_att_publicera_monografiavhandling_i_diva.pdf
http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/manual_for_att_publicera_monografiavhandling_i_diva.pdf


30 
 

Bilaga 6  
 

Utdrag från frågor och svar-ingång vid Uppsala universitets medarbetarportal. Fulltext 

tillgänglig via: 

https://mp.uu.se/web/info/forska/publicera-forskningsresultat/avhandling/q-a#nyckelord 

[2014-05-23] 

 

https://mp.uu.se/web/info/forska/publicera-forskningsresultat/avhandling/q-a#nyckelord


31 
 

Bilaga 7 
Utdrag från lathund för publicering i DiVA från Uppsala universitetsbibliotek 

file://utbfs4/UTBVOL9/home/S112389/Downloads/Lathund_registrera_publicera.pdf 

[2014-05-23] 

 

  

file://utbfs4/UTBVOL9/home/S112389/Downloads/Lathund_registrera_publicera.pdf


32 
 

Bilaga 8  

8.1Göteborgs universitet 

  



33 
 

8.2 Linköpings universitet 
 

  



34 
 

 

 

 

  



35 
 

8.3 Linnéuniversitetet 
 

 

  



36 
 

8.4 Umeå universitet  
 

  

  



37 
 

8.5 Uppsala universitet  
 


