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This thesis aims to answer the following questions: What type of vocabulary is used in
the humanities? What does this implicate when it comes to indexing in the humanities?
How do humanities scholars seek information and what type of information do they
need? What consequences does this have when it comes to the development of
humanities databases? How is the MLA International Bibliography organized? How
does its indexing system - CIFT - work? How does the MLA International Bibliography
correspond with the needs of the humanities scholar? The study shows that the type of
vocabulary used in the humanities differs significantly from that used in the sciences.
Therefore, information retrieval is often said to be problematic in the humanities when
compared to the sciences. This is, however, not completely true. If consideration is
taken to the different type of vocabulary used in the humanities, subject access proves to
be more straightforward than has been generelly recognized. The study also shows that
humanities scholars have slightly other information needs than scientists. For example,
they use different types of publications in their research. On a whole, the MLA
International Bibliography, corresponds well with the different needs of humanities
scholars. The vocabulary used in its thesaurus is based on the type of vocabulary
actually used by them. The database also include references to various publication
types. Even so, the MLA International Bibliography could do with a few improvements
in order to enhance its value to the research community. The inclusion of abstracts,
more references to internationally published material and improved currency when it
comes to time lapse between primary source and online version are areas that needs to
be improved.

humaniora, informationsåtervinning, informationsbehov, indexering, databaser, MLA
International Bibliography, Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access
System
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Att det finns en skillnad mellan naturvetenskap och humaniora har inom biblioteks- och
informationsvetenskapen uppmärksammats åtminstone sedan C.P. Snows idéer om "The
two cultures" presenterades 1959 (Snow 1959). Sedan dess har åtskilliga
undersökningar om informationsbehov och informationssökning inom de olika
disciplinerna sett dagens ljus. Ofta kommer undersökningar som har att göra med hur
man söker information fram till att humanistiska forskare inte använder bibliografiska
databaser1 i lika hög grad som naturvetenskapliga forskare gör (se bland annat Ahlbäck
1987; Walker 1990, s. 37; Wiberley & Jones 1989). Man kan då, från ett biblioteks- och
informationsvetenskapligt perspektiv, fråga sig vad detta beror på? Kan det möjligen
vara så att humanistiska forskare genom sitt sätt att arbeta inte är i behov av databaser
eller ligger svaret kanske i det att bibliografiska databaser som de är strukturerade inte
motsvarar de förväntningar och behov som humanistiska forskare kan antas ha?

De första bibliografiska databaserna som dök upp på marknaden riktade sig främst till
forskare inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden. Deras
informationsbehov började studeras tidigt (Bates et al. 1993, s. 2) och utifrån de resultat
som dessa studier gav utvecklades databaser som i största möjliga mån skulle motsvara
informationsbehoven. När det gäller de humanistiska ämnesområdena ser utvecklingen
lite annorlunda ut. De första databaserna inom humaniora kom under slutet av 1970-
talet (Walker 1990, s. 37). Men det var inte förrän vid ungefär samma tid som man inom
biblioteks- och informationsvetenskapen verkligen började utföra undersökningar om
hur humanistiska forskare söker och använder information (Bates et al. 1993, s. 2 ff).
De humanistiska databaserna utvecklades således inte utifrån faktiska undersökningar
av humanistiska forskares informationsbehov, utan kom, vad gäller till exempel struktur
och sökmöjligheter, i stället att baseras på de databaser som redan fanns tillgängliga
inom bland annat naturvetenskapliga ämnen. Rent hypotetiskt kan man kanske därför
anta att de databaser som utvecklats inom de humanistiska ämnesområdena inte på
samma sätt som databaser inom naturvetenskapliga områden kommer att bygga på det
faktiska behovet hos de användare som är den tänkta målgruppen.

Fortfarande är det så att trots att man nu har konkreta undersökningar som påvisar
skillnaden i informationsbeteende mellan å ena sidan naturvetenskapliga forskare och å
andra sidan humanistiska forskare så har detta inte haft någon större implikation för
utvecklandet av databaser inom humaniora. Databaser som utvecklats inom humaniora
har kommit att bygga på samma struktur som de som redan funnits tillgängliga inom
naturvetenskapliga ämnen. Och detta kan vara en av anledningarna till att de inte är
särskilt välanvända. Som jag kommer att visa längre fram i uppsatsen kan man se att

                                                          
1 Med databaser/bibliografiska databaser menar jag i denna uppsats elektroniska databaser tillgängliga
online eller på CD-ROM.
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den gängse uppfattningen om hur en bibliografisk databas bör byggas upp, både vad
gäller täckning, filstruktur och kanske framförallt indexering och sökmöjligheter, inte
alls motsvarar det verkliga behovet hos humanistiska forskare. Vill vi inom biblioteks-
och informationsvetenskapen att även humanistiska forskare skall ha användning av
bibliografiska databaser måste vi börja inse att de inte skall behöva anpassa sig efter hur
databaserna ser ut, utan att det istället är databasernas uppbyggnad som måste anpassas
efter de humanistiska forskarnas behov.

Men det finns ändå positiva undantag. Ett exempel på en databas där man försökt att
anpassa struktur och innehåll till humanistiska forskares behov är MLA International
Bibliography som produceras av The Modern Language Association. Det är en
humanistisk tvärvetenskaplig bibliografisk databas. Bland ämnena märks bland annat
litteraturvetenskap, lingvistik och folklivsforskning. Den nämns som en av de mest
användbara databaserna inom humaniora med bland annat ett eget utvecklat
indexeringssystem - CIFT, eller Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access
System - speciellt lämpligt för humanistisk litteratur (Ahlbäck 1987, s. 15).

Jag kommer i denna uppsats att med bakgrund i ett resonemang om indexering av
humanistisk litteratur och humanistiska forskares informationsbehov göra en
undersökning och utvärdering av MLA International Bibliography. Detta först och
främst för att visa hur man har försökt att anpassa databasen efter humanistiska
forskares behov, men också för att kunna ge en fingervisning om vad som behövs göras
i framtiden för att på ett bättre sätt kunna tillvarata de humanistiska forskarnas intressen
när det gäller utvecklandet av databaser inom humaniora.

1.2 Syfte och problemavgränsning

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i resonemanget kring humanistiska
forskares informationsbehov och indexering av humanistisk litteratur, undersöka och
utvärdera  MLA International Bibliography. Detta för att visa hur MLA International
Bibliography anpassats efter humanistiska forskares behov och för att kunna ge exempel
på vad som återstår att göras inom området.

Den övergripande frågeställningen för uppsatsen som jag kommer att ta upp i
diskussionsavsnittet (avsnitt 4) är: hur svarar MLA International Bibliography gentemot
de informationsbehov som humanistiska forskare kan antas ha? För att kunna svara på
denna fråga kommer jag i avsnitt 2 och 3 behandla följande frågeställningar:
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• Vilken typ av terminologi används inom humaniora? Vad innebär detta för
indexering av humanistisk litteratur?

• Hur söker humanistiska forskare information och vilken typ av information söker
de? Vad får detta för konsekvenser för utvecklandet av databaser inom humaniora?

• Hur är MLA International Bibliography uppbyggd? Hur fungerar dess
indexeringssystem - CIFT (Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access
System)?

MLA International Bibliography är, som nämnts tidigare, en humanistisk
tvärvetenskaplig databas. För att begränsa den praktiska undersökningen och
beskrivningen av databasen har jag valt att endast gå in på den litteraturvetenskapliga
delen av MLA International Bibliography. Detta gör jag eftersom jag själv har läst
litteraturvetenskap på universitetsnivå och därför redan har en del kunskap inom detta
område. Begränsningen till den litteraturvetenskapliga delen av MLA International
Bibliography har dock, som jag ser det, inte någon större konsekvens på slutsatserna
som dras i uppsatsen eftersom även de andra delarna av databasen är uppbyggda på
samma sätt som den litteraturvetenskapliga.

Denna begränsning till litteraturvetenskap ligger dock inte till grund för de avsnitt i
uppsatsen som behandlar aspekterna indexering av humanistisk litteratur samt
humanistiska forskares informationsbehov. De undersökningar som ligger till grund för
dessa avsnitt behandlar humanistiska forskare som en enhetlig grupp och det har inte
gått att urskilja specifika humanistiska discipliner. Utifrån det material som dessa
avsnitt grundar sig på har det alltså, på grund av att man i dessa undersökningar inte
gjort någon distinktion vad gäller skilda humanistiska discipliner, inte varit möjligt att
särskilja forskare inom de olika humanistiska vetenskaperna. Jag är dock medveten om
att det kan finnas olikheter när det gäller informationsbehov och informationssökning
mellan de olika humanistiska disciplinerna. Detta tas bland annat upp i en NORDINFO-
rapport sammanställd av Harriet Lönnqvist där det påpekas att "humanistiska forskare
inte bildar någon enhetlig grupp utan skiljer sig från disciplin till disciplin och att de
dessutom har mycket individuella informationssökningsbeteenden" (Lönnqvist 1988, s.
123). Slutdiskussionen av huruvida MLA International Bibliography lämpar sig för
informationssökning inom humaniora kommer, trots detta, att i likhet med de övriga
undersökningarna som uppsatsen baseras på göra vissa generaliseringar och behandla
humanistiska forskare som en mer eller mindre homogen grupp.
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1.3 Material och metod

Metoden som ligger till grund för denna uppsats är en kombination av kvalitativa
litteraturstudier och egna observationer av MLA International Bibliography.
Litteratursökningar i bland annat ISA (Information Science Abstracts) och LISA
(Library and Information Science Abstracts) gav för handen ett stort antal artiklar som
behandlade dels området klassifikation och indexering av humaniora, humanistiska
databaser samt speciellt MLA International Bibliography och dess indexeringssystem
CIFT (Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access System).

Litteraturstudien ligger främst till grund för avsnitten som behandlar indexering av
humanistisk litteratur och humanistiska forskares informationsbehov samt MLA
International Bibliographys historik. Egna observationer bland annat genom sökningar i
databasen och analys av dessa ligger till grund för avsnitten om databasens uppbyggnad
och utvärderingen av den.

Det finns flera olika versioner av databasen i elektronisk form och av praktiska orsaker
har denna undersökning kommit att baseras på en av SilverPlatters CD-ROM versioner.
Utvärderingen av databasen bygger på en modell som utarbetats av S.P. Harter. Denna
presenteras utförligare i avsnitt 3.2.

Många undersökningar har under senare år gjorts vad beträffar humanistiska forskares
informationsbehov och deras användande av databaser. Diskussionen om huruvida
MLA International Bibliography lever upp till förväntningarna när det gäller effektiv
informationsförmedling kommer därför att bygga på ett par av dessa redan utförda
undersökningar. Detta främst på grund av att uppsatsen huvudsakligen skall röra sig
kring själva uppbyggnaden av MLA International Bibliography och inte det faktiska
användandet av den.

De undersökningar jag speciellt har använt mig av är:

• En studie utförd av Stephen Wiberley  där han har undersökt vilken typ av
terminologi som används av humanister och jämfört denna med gängse
indexeringspraxis inom humaniora. (Wiberley 1983; Wiberley 1988)

• The Getty Online Searching Project  som utfördes av The Getty Art History
Information Program under åren 1989-1990. Målet för undersökningen var att
studera hur humanistiska forskare söker i humanistiska bibliografiska databaser
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online. Resultaten från undersökningen har presenterats i fem artiklar. (Bates et al.
1993; Siegfried et al. 1993; Bates et al. 1995; Bates 1994; Bates 1996)

Anledningen till att jag valt att använda mig av just dessa undersökningar är att
jag velat ha med dels en undersökning som grundar sig på teori (i det här fallet
Wiberleys undersökning) och dels en praktisk undersökning (Getty). Wiberley
citeras mycket ofta i samband med undersökningar av humaniora och
humanistiska forskares terminologi. Getty-undersökningen är mycket
omfattande och tar upp olika aspekter kring humanistiska forskares
användning av databaser.

1.4 Disposition

Kapitel 2 tar upp grundläggande frågor kring indexering av humanistisk litteratur och
humanistiska forskares informationsbehov. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till
själva utvärderingen av MLA International Bibliography. Utvärdering av en
bibliografisk databas kan inte göras utan att man tar hänsyn till det informationsbehov
som databasen förväntas motsvara (Lancaster 1991, s. 116). Detta kapitel blir
följaktligen ett av de viktigtaste i uppsatsen eftersom det i detta framkommer olika
aspekter som har att göra med indexering av humanistisk litteratur och humanistiska
forskares sätt att använda bibliografiska databaser. I detta kapitel beskrivs
undersökningarna av Stephen Wiberley och the Getty Online Searching Project.

I kapitel 3 presenteras MLA International Bibliography. En historisk översikt följs av en
beskrivning och utvärdering av databasen och dess speciella indexeringssystem,
Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access System. Detta grundar sig på hur
databasen idag gjorts tillgänglig på SilverPlatters CD-ROM. I detta kapitel beskrivs
även den utvärderingsmetod som jag valt att använda mig av.

I kapitel 4 diskuteras hur väl MLA International Bibliography kan tänkas motsvara de
olika behov vad gäller indexering och informationssökning inom de humanistiska
vetenskaperna. Här ges även förslag till ett par förbättringar av databasen som möjligen
skulle kunna öka användandet av den.

Kapitel 5, slutligen, är en sammanfattning av uppsatsen.
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2. Indexering av humanistisk litteratur och
humanistiska forskares informationsbehov

Humanistiska forskare använder sig inte av bibliografiska databaser i lika hög grad som
forskare inom andra discipliner. Detta nämnde jag redan i inledningen och jag skall nu
visa på ett par av de orsaker som kan ligga bakom. Dels, tror jag, kan det ha att göra
med hur databaserna traditionellt är uppbyggda och strukturerade, och dels kan det ha
att göra med de humanistiska forskarnas arbetssätt och informationsbehov.

Man kan kanske också i det här läget ställa sig frågan om det verkligen är så viktigt att
få de humanistiska forskarna att bli nöjda med, och använda sig av, bibliografiska
databaser inom sina ämnesområden? Undersökningar har visat att både bibliografier och
bibliografiska databaser kommer långt ner i listan när forskare inom humaniora skall
uppge på vilket sätt de tillfredsställer sitt informationsbehov. I en studie där man ville
försöka finna svaret på frågan hur dessa forskare identifierar det de vill läsa kom man
fram till att, trots att det var några av de undersökta forskarna som använde sig av
bibliografier i sitt arbete, så var det flera som aldrig gjorde detta. Däremot så använde
sig samtliga forskare i undersökningen av bibliotekssamlingar i sitt forskningsarbete
och uttryckte dessutom en vilja att själva hitta intressant material utan hjälp av
bibliotekarie (Wiberley & Jones 1989, s. 640f). Finns det då något som hindrar detta
arbetssätt? Kan inte humanistiska forskare få fortsätta att arbeta och söka information på
det sätt de är vana vid till exempel genom browsing (se till exempel Ahlbäck 1987, s.
16, Tibbo 1993, s. 5f och Wiberley & Jones 1989, s. 640f)?

I och med den expansiva utvecklingen inom IT-området har vi sett att även biblioteken
påverkas. Större och bättre möjligheter att lagra information elektroniskt, samtidigt som
kostnaderna för enskilda bibliotek att handha växande boksamlingar blir allt mer
pressande, kan komma att få en stor effekt på bibliotekens samlingar och därigenom
även inskränka möjligheterna till browsing (Tibbo 1993, s. 6 och 43f). I en föreläsning
1991 argumenterade Terry Belanger för att forskningsbibliotek i framtiden kan komma
att bli mindre intresserade av att upprätthålla någon som helst boksamling; det skulle
helt enkelt vara för dyrt att vidmakthålla de växande specialsamlingarna som ju ofta
kräver både särskild hantering och utlåningsprocedurer (enl. Tibbo 1993, s 6). Om detta
verkligen kommer att hända kan vi bara sia om nu, men risken finns och därför är det
viktigt att även humanistiska forskare åtminstone har en möjlighet att få sitt
informationsbehov tillfredsställt genom användning av databaser.
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2.1 Indexering av humanistisk litteratur och humanistiska forskares vokabulär

På många ställen i litteraturen kring informationsåtervinning nämns skillnaden mellan å
ena sidan naturvetenskaplig litteratur och å andra sidan humanistisk.2 Humaniora, påstås
det, låter sig inte lika lätt indelas i väldefinierade kategorier som naturvetenskap och
med detta följer problem framförallt när det gäller klassifikation och indexering. Den
bakomliggande orsaken till detta skulle kunna vara de humanistiska ämnenas karaktär
och föremålet för de humanistiska studierna:

Humanister studerar framförallt det som kallas för mänskliga
kulturyttringar, yttringar för den andliga och materiella odlingen. Att
riktigt få grepp om dylik andlig och halvandlig materia kräver mera än
man tror. Ja, kanske är det helt enkelt detta som är förklaringen till alla
problemen med humanister och humaniora. (Ahlbäck 1987, s. 19)

Citatet ovan visar på grundproblematiken när det gäller klassifikation och indexering av
humanistisk litteratur. Begreppen som används är allt annat än klara och entydiga. Vad
menas egentligen med "mänskliga kulturyttringar, yttringar för den andliga och
materiella odlingen"? Det är just denna vaghet som ställer till problem, därför att den
genomsyrar även den terminologi som är rådande inom humaniora för att beskriva olika
fenomen (Stebelman 1994, s. 64 ff).

Geraldine Walker skriver just om vagheten i den humanistiska terminologin att :

/.../ the mental concepts and vocabulary of humanists do not have the same
logical clarity as those of scientists. Knowledge is more open-ended,
requiring complex philosophical and aesthetic judgments /.../ (Walker
1990, s. 37).

Som en följd av detta menar hon att den kontrollerade vokabulären i många
humanistiska databaser saknar både exakthet och pålitlighet (Walker 1990, s. 38). Att
utföra sökningar i databaser där detta är ett faktum blir både tidsödande och
frustrerande. Svårigheterna att utföra sökningar med hög precision eller recall blir
påtagliga och kan leda till att man snart tröttnar och försöker hitta andra vägar för att få
fram informationen.

                                                          
2 Det finns även en skillnad mellan samhällsvetenskapliga ämnen och humaniora, men i denna uppsats har
jag valt att vid jämförelser olika vetenskaper emellan endast koncentrera mig på naturvetenskap kontra
humaniora. Detta har jag gjort eftersom jag anser att en inblandning av de samhällsvetenskapliga ämnena
skulle göra resonemanget alltför invecklat.
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I linje med Walkers åsikter om vokabulären inom de humanistiska vetenskaperna går
uppfattningen att vokabulären som används inom dessa fält rent allmänt kan sägas vara
diffus. Ofta används beskrivande ord som till exempel mjuk, och som kontrast nämns
den naturvetenskapliga hårda vokabulären (Stebelman 1994, s. 64). Med mjuk menas
här att vokabulären är vag och den hårda vokabulären är följdaktligen mer precis. Ett
exempel som Stebelman tar upp för att visa på detta är den kemiska termen
natriumfosfat , som använt vid en databassökning kommer att leda till att alla återfunna
poster på något sätt handlar om just detta kemiska ämne. Söker man i stället i en
humanistisk databas efter bildspråket hos Melville måste man även ange vilken typ av
bildspråk man menar, alltså liknelse eller metafor, och dessutom måste man vara på sin
vakt eftersom bildspråket kan användas i olika sammanhang. Oftast undersöks inte
bildspråk som företeelse i sig, utan man undersöker bildspråket i en konkret situation,
till exempel hur författaren använt solen som en symbol för något annat (Stebelman
1994, s. 64). Termen natriumfosfat syftar alltid på det klart definierade kemiska ämnet,
medan termen bildspråk inte alls är klart definierat utan måste modifieras på tillbörligt
sätt.

D.W. Langridge har försökt att förklara skillnaden mellan vokabulären som används
inom naturvetenskapen och den som används inom humaniora. Han pekar på två tydliga
olikheter. Dels, menar han, beror skillnaden på att naturvetenskapen är intresserad
endast av generaliseringar och inte, som humaniora, av det individuella och unika. Dels
nämner han det faktum att naturvetenskapens vokabulär är artificiell, medan man inom
humaniora använder sig av naturligt språk för att beskriva fenomen. Att vokabulären är
artificiell innebär att definitioner av begrepp kan göras entydiga och precisa utifrån
vilka behov som finns. Det naturliga språket, å andra sidan, innehåller ju begrepp och
termer som ibland går in i varandra och som kan ha olika betydelse i olika sammanhang
(Langridge 1976, s. 31).

Att vokabulären inom humaniora är vagare än den inom naturvetenskap, som vissa
informationsvetenskapsforskare menar, medverkar till att synen på
informationsåtervinning inom humaniora problematiseras. De som har denna åsikt anser
att informationsåtervinning är svårare inom humaniora än inom naturvetenskap. Vid en
jämförelse med databaser inom andra områden med mer väldefinierad vokabulär måste
kvalititen på de humanistiska databaserna antas vara relativt låg i och med de
svårigheter att indexera, och återvinna, humanistiskt material som jag varit inne på
tidigare i detta avsnitt.

Resonemanget ovan bygger dock på att man hela tiden jämför humaniora och
naturvetenskap och att man utgår ifrån att samma principer kan gälla både för
indexering och för informationsåtervinning inom de olika disciplinerna. Resonerar man
på det sättet är det lätt att dra slutsatsen att informationsåtervinning inom humaniora,
och då speciellt med hjälp av databassökningar, är svårare än inom naturvetenskap.

Alla forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet håller dock inte med
om detta. Maurice B. Line påpekar att själva grunden i de humanistiska vetenskaperna
består av händelser, individer och verk. Och dessa kategorier är, menar han, mycket
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lätta att indexera och informationsåtervinningen skulle då också bli enklare (enligt
Wiberley 1983, s. 421). Problemet med informationsåtervinningen inom humaniora
beror snarare på att indexerare och databaskonstruktörer oftast följer gängse regler,
grundade på naturvetenskapliga discipliner, om hur tesaurer, index och filstrukturer
skall se ut. Att detta inte alltid motsvarar de humanistiska forskarnas behov kommer jag
att diskutera mer i detalj senare i uppsatsen.

Liksom Line anser Stephen Wiberley att den humanistiska terminologin åtminstone i
vissa avseenden är mer specifik än man kan tro. Vissa termer som används av
humanister är minst lika precisa som de som används av naturvetare, nämligen de som
Wiberley kallar "individuella egennamn", det vill säga termer som refererar till namn på
enstaka, och unika, personer eller verk (Wiberley 1983, s. 420-21). Jag kommer att gå
mer in i detalj på detta i avsnitt 2.1.1.1.

Resterande del av kapitlet kommer att beskriva Stephen Wiberleys respektive The Getty
Online Searching Projects undersökningar av den humanistiska terminologin och av
vilken typ av terminologi som verkligen används av humanistiska forskare när de söker
i databaser. Innan dess kan det visserligen vara på sin plats att påpeka att det inte bara är
vokabulären inom humaniora som kan ställa till problem vad gäller effektiv
informationsåtervinning.

Ytterliggare ett problemområde som är tydligt inom klassifikation och indexering av
humanistisk litteratur är de olika disciplinernas uppdelning i s.k. skolor. Inom
litteraturvetenskapen, till exempel, finns bland annat strukturalismen och New
Criticism. Samma text kan tolkas på olika sätt utifrån vilken skola forskaren hör hemma
i. Något liknande problem finns inte på samma sätt inom naturvetenskapen. Trots att det
visserligen finns olika inriktningar inom de naturvetenskapliga ämnesområdena är det
inte fråga om i grunden olika tolkningssätt. Anledningen till detta är att det inom de
naturvetenskapliga disciplinerna finns ett enda paradigm, medan det inom de
humanistiska vetenskaperna finns flera olika. För att återgå till exemplet med de olika
skolorna inom litteraturvetenskapen är det fullt troligt att en forskare är intresserad av
en text endast belyst från till exempel en strukturalistisk synvinkel. Samma text kan
tolkas på många olika sätt bland annat beroende på ur vilken synvinkel eller skola man
valt att bedriva sin forskning. I Lönnqvists undersökning av humanistiska forskare i de
nordiska länderna belyses detta med ett exempel från en av de intervjuade forskarna
som menade att han:

(...) inte alls var intresserad av allt som har skrivits om ett ämne utan av 
just det som just då är relevant för mig. I allmänhet är jag intresserad av 
vissa forskares och vetenskapliga skolors svar på vissa frågor. Jag är 
nästan alltid intresserad av enbart en viss skolas eller linjes åsikt. 
(Lönnqvist 1988, s. 63)

Framkommer inte detta med de olika skolorna vid indexeringen kan forskaren vara
tvungen att gå igenom ett stort antal poster som vid första anblicken verkar relevanta,
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men som senare kanske visar sig totalt irrelevanta. Indexeringen i en humanistisk
databas bör alltså ta hänsyn till detta och inkludera sådana aspekter som dessa för att på
ett bra sätt kunna förmedla rätt information. Jag kommer att återkomma till detta i
kapitel 3 och 4.

2.1.1 Stephen Wiberleys undersökning

Vilken typ av vokabulär som används inom de humanistiska disciplinerna har
undersökts bland annat av Stephen Wiberley (Wiberley 1983; Wiberley 1988). Utifrån
att ha studerat och analyserat uppslagstermer i humanistiska encyklopedier och lexikon
har han gjort en uppdelning i kategorier utifrån hur precisa, eller exakta, dessa termer är.
En förståelse för dessa kategorier, tror jag, har en stor betydelse när det gäller
indexering av humanistisk litteratur och utvecklandet av humanistiska databaser.

2.1.1.1 Kategorier av humanistiska termer

I motsats till bland annnat Stebelmans åsikter om att vokabulären inom humaniora bör
betecknas som vag anser Wiberley att den i många avseenden faktiskt är minst lika
tydlig som den som används inom naturvetenskapen. Den stora skillnaden, enligt
Wiberley, är att det däremot i mångt och mycket är en annan typ av termer som används
av forskare inom humanistiska discipliner än inom naturvetenskapliga. Svårigheten med
informationsåtervinning inom humaniora har egentligen inte med termernas tydlighet att
göra, utan med gängse uppfattning om vilken typ av termer som skall användas vid
klassifikation och indexering (Wiberley 1983, s. 420f). Wiberley redogör för den åsikt
som Maurice B. Line förespråkar:

/.../ because the basic subject matter of the humanities consists of events,
individuals, and artistic products, the hard core of the field is made up of
easily indexed and retrievable elements. (Wiberley 1983, s. 421)

De kategorier som Wiberley, utifrån sin undersökning av humanistiska uppslagsverk,
delat upp de humanistiska termerna i är (för följande resonemang se Wiberley 1983 och
Wiberley 1988)3:

                                                          
3 Exemplen på termer i kategorierna nedan kommer inte från Wiberley, utan är mina egna för att försöka
förtydliga vad Wiberley menar.
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1. Individuella egennamn4 (singular proper terms). Dessa är de mest
precisa av alla termer eftersom de refererar till namn på enstaka, och
unika, personer eller verk. De lämpar sig därför väl som
indexeringstermer. Exempel på termer av detta slag är Oscar Wilde  och
The Picture of Dorian Gray.

2. Kollektiva egennamn (enumerable proper terms). Dessa refererar till
en sammansatt grupp som består av enskilda personer eller verk och är de
näst mest precisa termerna. De kollektiva egennamnen sammanfogar ett
antal individuella egennamn på ett unikt sätt. Dessa termer används på
samma sätt som de individuella egennamnen, men är inte, enligt Wiberley,
lika precisa som den föregående kategorin. Exempel är begreppet
Evangelisterna  som innefattar Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

3. Generella egennamn (general proper terms). Dessa termer, till skillnad
från de kollektiva egennamnen, refererar till fenomen som kan sägas ha
olika betydelse, inkludera ett stort antal personer eller många olika verk.
Dessa termer delas upp i ett antal undergrupper:

kollektiva termer som till exempel katoliker
ideologiska termer som till exempel marxism
geografiska termer som till exempel Sverige
kulturella termer som till exempel fransk filosofi
institutionella termer som till exempelUppsala universitet

4. Generella termer (common terms). Dessa termer räknas, tillsammans
med de generella egennamnen, till de minst precisa av de humanistiska
termerna. De definieras av Wiberley som motsvarande det som i
grammatiken går under den allmänna beteckningen substantiv. De
generella termerna delas upp i följande undergrupper:

abstrakta termer (definieras av Wiberley som "intellectual
constructs without material embodiment") Exempel på en
sådan term är magi
konkreta termer ("visible and static") till exempel stol
kinetiska termer ("the visible movement of a concrete
entity”) till exempel hälsning

Som en kommentar till ovanstående kategorier kan man påpeka att när det gäller de
individuella egennamnen, så är det ju givetvis så att det vid indexering ibland uppstår
problem med personer eller verk som har samma namn, men som ändå inte är lika.
Detta kan då enkelt avhjälpas till exempel genom att man vid ett namn även sätter ut
födelse- och dödsdatum. På detta sätt kan alla individuella egennamn göras helt unika.
Visserligen återstår en del problem sett utifrån informationsåtervinningsperspektiv.
Författares användning av pseudonymer och skillnader i verk mellan olika editioner är
ett par exempel.

                                                          
4 Termen egennamn är hämtad från Ljung & Ohlander (1982) och är en undergrupp av ordklassen
substantiv. I deras definition av egennamn ingår endast den första gruppen som nämnts ovan, alltså de
individuella egennamnen. Jag sluter mig dock till Wiberleys vidare definition i denna uppsats.
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När det gäller den tredje kategorin kan det kanske tyckas lite märkligt att Wiberley
placerat termer som Sverige och Uppsala universitet i denna kategori. De, tycker man
kanske, borde placeras i den individuella egennamnskategorin. Att Sverige som är en
geografisk term placeras här beror på att det under uppslagsordet Sverige i olika
litteraturvetenskapliga referensböcker återfinns vitt skilda uppräkningar av till exempel
författare. Vilka författare som tas med varierar godtyckligt från uppslagsbok till
uppslagsbok. Institutioner som Uppsala universitet hamnar även de i denna kategori på
grund av att det är fråga om en komplex institution med en lång och varierande historia.

Dessa ovanstående kategorier, menar Wiberley, kan sägas tillhöra tre olika
precisionsnivåer där den första nivån, den som är mest exakt, innefattar de individuella
egennamnen. På nivån under kommer de kollektiva egennamnen, och slutligen på den
lägsta nivån kommer dels de generella egennamnen och dels de generella termerna.

Första nivån Individuella egennamn
Andra nivånKollektiva egennamn
Tredje nivån Generella egennamn + Generella termer

Figur 1: De humanistiska termernas precisionsnivåer (Wiberley 1983, s. 423)

2.1.1.2 Wiberleys undersökningsresultat

Skillnaden mellan de generella egennamnen och de generella termerna är, påpekar
Wiberley, hårfin. Eftersom det inte alltid är helt lätt att avgöra om en term bör ingå i den
ena eller den andra kategorin beslutade Wiberley att i undersökningen låta dessa två
kategorier bilda en enda. Eftersom de båda kategorierna tillhör samma precisionsnivå
får detta ingen avgörande negativ effekt på undersökningsresultatet (Wiberley 1983, s.
427).
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Av ett totalt underlag på 678 undersökta termer hämtade ur ett antal humanistiska
uppslagsverk kom Wiberley fram till att majoriteten, 393 termer eller 58 procent, av
dessa kunde placeras i kategorin individuella egennamn. Av dessa 393 termer var 338
namn på personer. 273 termer, eller 40,3 procent tillhörde den sammanslagna kategorin
generella egennamn/generella termer. De kollektiva egennamnen uppgick endast till 1
procent. Resterande 0,7 procent bestod av övriga termer som till exempel verb, adverb
och adjektiv.

På grund av detta undersökningsresultat drar Wiberley slutsatsen att
informationsåtervinning inom humaniora inte alls är så svår som många annars anser:

The high proportion of singular proper terms challenges the proposition that
subject access in the humanities is necessarily very difficult. Singular proper
terms are as precise as any in the English language, and their large numbers in
humanities reference books show that they describe much of what interests
humanists. By using such terms as often as possible, indexers can create
effective information retrieval systems. (Wiberley 1983, s. 430)

Slutsatsen som Wiberley gör utifrån sitt undersökningsresultat är alltså att man vid
indexering av humanistisk litteratur måste beakta denna stora övervikt av individuella
egennamn och därför också införa dem i indexeringssystemen. De som utvecklar
informationsåtervinningssystem inom humaniora bör, anser han, "make singular proper
terms central to the structure and content of their systems" (Wiberley 1983, s. 432). Vid
min egen utvärdering av MLA International Bibliography kommer jag naturligtvis att ha
detta i åtanke. Frågan är i hur stor grad databasen har anpassats efter detta?

Man måste givetvis fråga sig hur pass väl de uppslagsverk som Wiberley undersökt
stämmer överens med de verkliga behoven hos humanistiska forskare. Att termerna i
uppslagsverken till övervägande delen består av individuella egennamn betyder inte
nödvändigtvis att det är just detta som forskarna efterfrågar när det gäller
informationssökning. Därför har jag i nästa avsnitt valt att presentera resultatet av en
praktisk undersökning av vilken typ av terminologi som humanistiska forskare
verkligen använder vid databassökningar.

2.1.2 The Getty Online Searching Project
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En praktisk undersökning beträffande humanistiska forskares terminologi och speciella
informationsbehov har gjorts av The Getty Online Searching Project. Det man ville ta
reda på var hur humanistiska forskare använder sig av databaser i sin forskning. Man
beslöt att försöka få med och analysera så många aspekter av databasanvändningen som
möjligt, bland annat forskarnas inställning till användningen av databaser, vilken roll
databassökningarna hade i deras forskning, hur forskarna sökte i databaserna och vilken
typ av termer de använde sig av. Resultaten från undersökningen visade bland annat att
det var en stor skillnad mellan den typ av terminologi de humanistiska forskarna
använde sig av vid databassökningarna och den typ av terminologi som används av
forskare inom andra vetenskaper. Som en följd av detta kunde man också påvisa att
indexeringen i bibliografiska databaser bättre överensstämmer med den
naturvetenskapliga vokabulären än den humanistiska (Bates et al. 1993; Siegfried et al.
1993; Bates et al. 1995; Bates 1994; Bates 1996).

The Getty Online Searching Project utfördes inom ramen för The Getty Art History
Information Program och höll på i två år, 1989-1990. Under denna tidsperiod erbjöds
samtliga gästforskare vid The Getty Center for the History of Art and the Humanities i
Santa Monica, Kalifornien att helt fritt söka information via DIALOGs humanistiska
databaser. Totalt deltog 27 forskare inom humaniora i studien. Dessa personer hade
olika bakgrund och var verksamma inom olika humanistiska forskningsområden.
Deltagarna i studien genomgick en endagsutbildning för att lära sig grunderna i
DIALOG och efter detta erbjöds de hjälp vid terminalerna bestående av allmän
dokumentation, tesaurer och ordlistor (Bates et al. 1993, s. 1ff).

För att få en så heltäckande analys som möjligt av den typ av terminologi som
humanistiska forskare använder vid databassökningar ville man analysera både själva
söktermerna, men framförallt forskarnas s.k. Natural Language Statements, NLS, det
vill säga deras egen beskrivning i naturligt språk av den sökning som de var på väg att
utföra. Anledningen till analysen av både söktermer och beskrivningar var att man ville
undersöka vad som var unikt och speciellt med den terminologi som de humanistiska
forskarna använde vid sökningarna (Bates et al. 1993, s. 6f). Att analysera NLSer visar
mer exakt vilken typ av terminologi som de humanistiska forskarna föredrar att
använda. Söktermerna som skrivs in vid databassökningarna är ju delvis påverkade av
hur man tror att databassystemet fungerar, vilken typ av termer som fungerar vid
sökningar etc.

I ett första steg analyserades alltså forskarnas beskrivningar av sökningarna, NLS, och
innehållet i dessa delades in i tre olika grupper, alla med tillhörande undergrupper
(Bates et al. 1993, s. 7):

1. Typ av informationsbehov
a) Ett specifikt verk eller publikation
b) Verk av en speciell författare, där verket inte specificerats
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c) Material om ett speciellt ämne, inklusive material om ett
specifikt verk eller författare

2. Bibliografiska data
a) Speciell typ av önskat material
b) Publiceringstid av det önskade materialet

3. Typ av ämne
a) Verk som ämne
b) Individer, inklusive författare, fiktiva eller religiösa
karaktärer
c) Geografiska namn

   - substantiv form
- adjektiv form

d) Datum eller tidsperiod
- datum eller tidsperiod (till exempel 1812 eller
1900-talet)
- period (till exempel renässansen)
- tidsbestämning (till exempel tidigt, som i
tidigt 1900-tal)

e) Disciplin
f) Övriga egennamn (termer som faller utanför ramen för de
övriga ämnena och som på engelska skrivs med stor
begynnelsebokstav, till exempel Easter (påsken))
g) Övriga termer (övriga termer, till exempel intuition och 
metafor)

Sammanlagt analyserades 165 beskrivningar, NLS. Resultatet var slående. När det
gällde vilken typ av informationsbehov man önskade täcka, motsvarande den första
punkten i tabellen ovan, visade det sig att 91%, eller 150 st, av dessa angav
ämnessökning av något slag. Endast 3% angav verk av en speciell författare och 6%
angav ett specifikt verk som det primära informationsbehovet (Bates et al. 1993, s. 14).

När det gäller de 150 beskrivningarna, NLS, som angav ämne som primärt
informationsbehov såg uppdelningen i undergrupper, enligt punkt tre i tabellen ovan, ut
på följande sätt (Bates et al. 1993, s. 15). För att lättare se skillnaderna är de här
uppräknade i storleksordning.

Typ av ämne5

                                                          
5 Den matematiskt kunnige räknar snart ut att den sammanlagda procentsatsen uppgår till mer än 100%.
Anledningen till detta är att varje enskild beskrivning kan innehålla fler än en typ av ämnestermer, t.ex.
kan en beskrivning, NLS, ha angett både en person och ett verk.
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Verk 5%
Övriga egennamn 7%
Datum eller tidsperiod 17%
Disciplin 23%
Geografiska namn 25%
Individer 49%
Övriga termer 57%

Av tabellen framgår att det är stor spridning mellan de olika typerna av ämnen. Av det
totala antalet beskrivningar, NLS, som angett ämne som informationsbehov, så består
ungefär hälften av personer som ämne, en fjärdedel av geografiska termer, en sjättedel
av tidstermer och knappt en fjärdedel av disciplintermer. Övriga termer, den typ av
ämneskategori som ingått i flest antal beskrivningar upptar 57%.

Som jag nämnde tidigare i avsnittet var en av anledningarna till att man genomförde
The Getty Online Searching Project att man ville ta reda på skillnaden mellan
humanistiska och naturvetenskapliga forskares vokabulär. När man analyserat de siffror
som är uppställda ovan märkte man att man kommit förklaringen en bit närmare. Getty-
forskarna menar att det är just här, förklarat i dessa siffror, som skillnaden mellan den
humanistiska och den naturvetenskapliga vokabulären ligger. Termer som faller inom
ramen för övriga termer  är just den typ av abstrakt vokabulär som används av tekniska
och naturvetenskapliga forskare och som återfinns i tesaurer inom dessa vetenskaper.
57%, den siffra man fick fram för kategorin övriga termer vid analysen av
beskrivningarna i The Getty Online Searching Project, kan vid första anblicken verka
ganska stor. Men, med tanke på hur stor procentsats de övriga ämneskategorierna fått i
undersökningen, ämneskategorier som faktiskt knappt används inom naturvetenskapen,
så är skillnaden märkbar (Bates et al. 1993, s. 15).

Getty-forskarna gick ännu ett steg längre för att förklara och peka på skillnaden mellan
humanistisk och naturvetenskaplig vokabulär. Vid en jämförelse av de resultat man fått
i sin undersökning mot en undersökning av liknande slag utförd av Tefko Saracevic och
Paul Kantor visade det sig att skillnaderna var stora. Saracevic och Kantors
undersökning innefattade, trots att den var betydligt mindre till sin omfattning, både de
humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga områdena. Vid
jämförelsen mellan Getty-forskarnas humanistiska vokabulär och Saracevic & Kantors
naturvetenskapliga vokabulär utmärkte sig följande tydliga drag (Bates et al. 1993, s.
16):

• Av det totala antalet beskrivningar, NLS, som angav ämne som
informationsbehov visade det sig att i motsats till Getty-undersökningen där
57% angett övriga termer, så var motsvarande siffra bland de naturvetenskapliga
forskarna 100%.
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• Den enda ytterliggare ämneskategorin bland de naturvetenskapliga forskarnas
beskrivningar var övriga egennamn vilken uppgick till 6%. De för humaniora så
viktiga ämneskategorierna - tidsperiod, disciplin, geografiska namn och
individer - saknar alltså sin motsvarighet inom de naturvetenskapliga
disciplinerna.

En vidare analys av själva söktermerna som de humanistiska forskarna använde sig av
vid databassökningarna visade liknande drag. Här upptog ämneskategorin övriga termer
41%, alltså en ännu lägre procentsats och därmed en förstärkning av det mönster som
visats i och med beskrivningarna, NLS (Bates et al. 1993, s.32). Detta kan ju även
jämföras med Wiberleys undersökning där denna typ av termer uppgick till 40,3 %.

Slutsatsen som man skulle kunna dra utifrån detta är att medan kategorin övriga termer
är grunden i vokabulären hos naturvetenskapliga forskare så finns inte samma
utmärkande drag inom humaniora. Detta kan mycket väl hänga ihop med D.W.
Langridges synpunkter om att naturvetenskapens språk är artificiellt, medans språket
inom humaniora är naturligt (Langridge 1976, s. 31; se även avsnitt 2.1 i denna
uppsats).

När det gäller vilken typ av bibliografiska data som forskarna var ute efter, alltså punkt
2 i tabellen, kommer jag att gå in närmare på detta i avsnitt 2.2.2. Detta har mer att göra
med vilket informationsbehov de humanistiska forskarna har än med vilken typ av
terminologi de använt sig av vid sökningarna.

2.2 Humanistiska forskares informationsbehov och informationssökningsbeteende

Förutom att humanistiska forskare använder sig av en annan vokabulär än
naturvetenskapliga forskare, och på så sätt missgynnas av konstruktionen av de flesta
databaser, så har de också till viss mån andra informationsbehov och därigenom ett
annat informationssökningsbeteende. Detta medför i sin tur att humanister inte har lika
stor användning av databaser som naturvetenskapliga forskare. Det vore alltså orättvist
att skylla de humanistiska forskarnas dåliga utnyttjande av databaser endast på
databaskonstruktionen.



21

2.2.1 Primärkällor kontra sekundärkällor

En av de bakomliggande orsakerna till skillnaden i användandet av databaser är
humanisters och naturvetares olika sätt att bedriva sin forskning. Inom humaniora har
det skrivna ordet en betydligt starkare ställning än inom naturvetenskapliga ämnen.
Anledningen till detta är att det, åtminstone inom litteraturvetenskapen, är just det
skrivna ordet som studeras.

Även inom andra humanistiska discipliner står det skrivna ordet i centrum. Inom
naturvetenskap ligger värdet i forskningen inte i artikeln som är resultatet av
forskningen, utan i själva upptäckten etc. som man kommit fram till. Inom humaniora är
det nästan det motsatta förhållandet som gäller. Presentationen av forskningen i en
artikel eller en bok är det absolut viktigaste. Forskningen blir uppmärksammad endast
tack vare presentationen.

In science, the discovery lies in the event(s) that took place in the laboratory or
out in the field; the discovery does not lie in the writing up of the research. /.../
In the humanities, the "discovery" is not just in what is found in the papers and
manuscripts in the archives, it is also how the scholar analyzes, extracts, and
develops insights about the material, then pulls that all together into a seamless
whole of exposition and meaning in the published result. (Bates 1996, s. 698)

I och med detta följer att arbetssättet skiljer sig markant mellan humanister och
naturvetenskapliga forskare. Humanister använder den största delen av sin arbetstid åt
att läsa eller skriva, medan naturvetenskapliga forskare, oftast tillsammans i en grupp,
utför experiment i laboratorier (Wiberley & Jones 1989, s. 639). Av detta följer, som en
artikelförfattare beskriver det, att:

The laboratory of the humanist is the cultural record of civilization.
(Stebelman 1994, s. 62)

Begreppet "cultural record" innebär något konkret. Det kan vara frågan om en text, en
målning eller kanske ett partitur. Det innebär också att den humanistiska forskningen får
en historisk aspekt. Det ligger i begreppets innebörd att det är något som redan har
tillkommit eller ägt rum som skall studeras. Detta kan också sägas vara motsatt den
naturvetenskapliga forskningen som i hög grad går ut på att finna nya lösningar till
problem. Naturvetenskapen kan på sätt och vis sägas ha mer med framtiden att göra än
humaniora som har att göra med det som redan har inträffat. En av den humanistiska
forskarens mål med sitt arbete är att förklara vår tids problem och förutsättningar genom
analys av gångna tiders:
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The job of the humanist scholar is to organise our huge inheritance of culture, to
make the past available to the present, to make the whole of civilization
available to men who necessarily live in one small corner for one little stretch of
time, and finally to judge, as a critic, the actions of the present by experience of
the past. The humanist´s task is to clear away the obstacles to our understanding
of the past, to make our whole cultural heritage /.../ accessible to us. (Richard
Schlatter, enl. Langridge 1976, s. 30f)

Att humanistiska forskare i många fall är beroende av det som redan har utspelats och
som finns nedskrivet borde medföra, åtminstone teoretiskt, att de har väldigt stor
användning av databaser där det ju finns referenser till detta. Förutsatt, givetvis, att det
material de har behov av finns tillgängligt i dessa. Det som till stor del gör att så inte är
fallet är den typ av litteratur som humanisterna använder sig av i sin forskning.

Rent generellt, oavsett i vilken disciplin som forskningen genomförs, kan man dela upp
forskningsmaterialet i tre olika delar - primärkällor, sekundärkällor samt tertiärkällor.
Primärkällorna består av den ursprungliga källan som är föremål för forskningen. Inom
litteraturvetenskapen skulle man kunna säga att det är originaltexten som studeras, inom
konstvetenskapen är det målningen etc. Inom naturvetenskapen skulle man kunna säga
att det är själva laboratoriearbetet som utgör primärkällan. Sekundärkällorna består av
referenser till primärkällorna. Det kan till exempel röra sig om en uppsats som handlar
om en författares verk, eller en artikel där resultatet av en undersökning inom
naturvetenskapen presenteras. Sekundärkällor finns till exempel att hitta som poster i
olika bibliografier. Tertiärkällorna, slutligen, refererar i sin tur till sekundärkällorna. Det
kan till exempel vara fråga om bibliografier inom olika ämnesområden, alltså själva
boken eller databasen där referenserna utgörs av sekundärkällor (Bates 1994, s. 331 ;
Immroth 1974, s. 75ff).

Humanistiska forskare studerar framförallt primärkällan, det vill säga själva texten eller
konstverket som man gör sin analys utifrån (Bates 1994, s. 331; Sturges 1992, s. 21).
Bibliografiska databaser upptar sällan primärkällor. Oftast finns endast referenser till
sekundärkällor. Detta skulle kunna vara en förklaring till att intresset för att använda
databaser inom de humanistiska vetenskaperna inte är så stort. Sekundärkällorna är inte
lika viktiga för en humanistisk forskare som primärkällorna är. Visst kan det vara
intressant att ta reda på vad andra forskare skrivit om det som man håller på att arbeta
med, men eftersom humaniora är kumulativ till sin natur till skillnad från
naturvetenskapen som är sekventiell, är det inte av lika stor betydelse. Det går att skriva
om Shakespeares verk utifrån ett otal olika infallsvinklar, men DNA-spiralen kan endast
upptäckas en gång. Naturvetenskapliga forskare är hela tiden beroende av att veta vad
andra forskarteam kommer fram till för att inte utföra sin forskning förgäves. Och då
blir det också viktigare för dem att ta reda på vad som hänt inom ett visst
forskningsområde, bland annat genom sekundärkällor som de får fram genom
databassökningar.

Av resonemanget ovan följer att tillgång till primärkällor blir en mycket viktig del i
arbetet inom de humanistiska vetenskaperna (Sturges 1992, s. 21 ; Immroth 1974, s.
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75ff). Detta kan vara en av orsakerna till varför humanister så ofta anger att man söker
information direkt i bibliotek och specialsamlingar via browsing. Närhet till källorna är
oerhört viktigt - "the library is the laboratory of the scholar" (Bates 1994, s. 332). Av
detta följer således att browsing blir en av de viktigaste
informationsåtervinningsaspekterna inom humaniora (Ahlbäck 1987, s. 16). Det kan
också vara en förklaring till varför bibliografiska databaser inte fyller samma funktion
inom humaniora som inom naturvetenskapen. Dessa databaser innehåller ju, som jag
nämnde tidigare, referenser till sekundärkällor. Givetvis används även sekundärkällor
av humanistiska forskare. Även om den viktigaste aspekten kanske ligger i studien av
primärkällan, så används sekundärkällor liksom i andra vetenskaper, för att hålla sig à
jour med tidigare forskning och vad som skrivs inom det egna fältet (Se till exempel
Wiberley & Jones 1989, s. 640).

2.2.2 Humanistiska forskares behov av databasers storlek och täckning

I avsnitt 2.1.2 beskrev jag The Getty Online Searching Project och deras
undersökningsresultat beträffande humanistiska forskares vokabulär. I avsnittet nämnde
jag bland annat att forskarnas Natural Language Statements analyserades och att en av
de grupper som dessa delades in i var bibliografiska data. Denna grupp delades in i två
undergrupper efter vilken typ av material som önskades samt publiceringstid för det
önskade materialet. Dessa två aspekter av humanistiska forskares informationsbehov är
även de viktiga för att förstå värdet av humanistiska databaser.

Det visade sig något förvånande vid analysen att endast 2% av de humanistiska
forskarnas NLS specificerade publiceringstid. Getty-forskarna drog den slutsatsen att
publiceringstid antingen inte var en viktig aspekt inom humanistisk
informationssökning eller att denna aspekt framkom först senare under sökningens gång
(Bates et al. 1993, s 21f). Om man sluter sig till den första av dessa två hypoteser
utkristalliserar sig en viktig skillnad jämfört med många naturvetenskapliga ämnen, där
endast de allra nyaste och färskaste upptäckterna och artiklarna är av intresse.
Humaniora är till sin natur kumulativ i motsats till naturvetenskaperna som är
sekventiella (Langridge 1976, s. 30). Därför är, kan man ana, publiceringstiden av
mindre betydelse. Detta har även visats i en nordisk undersökning av humanistiska
forskares informationssökningsbeteende. Utifrån både en intervjuundersökning och en
citatundersökning kunde man dra slutsatsen att forskare inom olika humanistiska
discipliner i högre grad än forskare inom samhällsvetenskapliga discipliner, vilka man
använde som jämförelse, använder sig av äldre material i sitt arbete (Lönnqvist 1988, s.
95ff).
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Eftersom humaniora som vetenskap är kumulativ följer också att det är viktigt att de
humanistiska databaserna inkluderar referenser till äldre litteratur (Lönnqvist 1988,
s.97). Informationsbehovet, i detta fall i betydelsen behovet av litteratur, inom
humaniora kan på sätt och vis sägas vara större än inom naturvetenskapen.

All the past humanistic work may be considered cumulative to the present day
humanist. No matter how specialized he becomes, the more basic material he
may need. He may specialize in a special author, or in a single work of a single
author, but as he becomes more specialized he will need to seek more
information. (Immroth 1974, s.79)

Citatet ovan kan också tyda på att även en databas storlek och täckning har betydelse.
Termen storlek i detta sammanhang är inte synonymt med fysisk storlek, det vill säga
antal poster i databasen. En databas med 1 miljon poster kan i vissa avseenden vara av
mindre värde för en forskare än en databas med 100 000 poster. Är inte databasens
täckning tillräcklig kommer ju inte forskaren att hitta det material hon eller han behöver
för sitt arbete. Det kan röra sig om täckning av äldre material, om material som speglar
olika aspekter i forskningen eller geografisk täckning. En litteraturvetenskaplig forskare
som forskar i till exempel Selma Lagerlöfs författarskap har ju behov av att hitta
material om detta. I princip kan detta betyda att en amerikanskproducerad databas som
har tio gånger fler poster än en nordisk databas kan ha mindre betydelse i forskarens
arbete. I den amerikanska databasen kanske det finns 10 referenser till Selma Lagerlöfs
författarskap, medan det i den nordiska kanske finns 150. Detta exempel är givetvis helt
hypotetiskt, men visar ändå på en aspekt som är viktig för forskare inom humaniora.
Den nordiska undersökningen, som är nämnd ovan, visade också att de nordiska
humanistiska forskarna var mycket nationella när det gällde vilken litteratur som de
citerade. Det egna landets litteratur visade sig vara den största enskilda källan till
referenserna, medan man när det gällde internationellt material i större utsträckning
använde sig av litteratur från Europa (Frankrike, Tyskland samt Storbritannien) och inte
från de övriga nordiska länderna eller USA (Lönnqvist 1988, s. 89ff).  I ett nordiskt
perspektiv måste man därför ställa sig frågan hur väl MLA International Bibliography,
som i stor utsträckning är präglad av sitt amerikanska ursprung, kan tillgodose
informationsbehoven hos denna forskargrupp. Se även avsnitt 3 och 4 i denna uppsats.

När det gällde önskemål om speciell typ av material i Getty-undersökningen angav 25%
av beskrivningarna detta. Övervägande delen angav artiklar, medan monografier,
avhandlingar etc. endast angavs i 9% av fallen. Anledningen till detta skulle kunna vara
att de humanistiska forskarna varit medvetna om att de databaser man använde till
största delen innehöll referenser till just artiklar (Bates et al. 1993, s 21f). Annars brukar
det antas att humanister till övervägande delen använder monografier i sitt arbete
(Ahlbäck 1987, s. 14 ; Garfield 1980, s. 43 ; Lönnqvist 1988, s. 97ff). Den nordiska
undersökningen kom även fram till att användningen av tidskrifter i mångt och mycket
utgjorde "incitament till läsning av monografier" (Lönnqvist 1988, s. 107). Anledningen
till att många av de humanistiska forskae som intervjuades i denna undersökning
använde tidskrifter på detta sätt angavs vara att indexeringen av monografier är alltför
ytlig. Tidskrifterna, och kanske framförallt recensioner av monografier i dessa,
användes som en kvalitetsbedömning av monografierna. Vilken typ av material som
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ingår i databasen, och även indexeringen av detta material, är en viktig aspekt och av
resonemanget ovan följer att det är en fördel om referenser till olika typer av material
inkluderas i databasen samt att indexeringen är så utförlig att korrekta
relevansbedömningar av materialet är möjligt. Jag kommer i avsnitt 3 att undersöka och
beskriva hur MLA International Bibliography har hanterat detta.
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3. MLA International Bibliography - historik,
beskrivning och utvärdering

3.1 MLA International Bibliography - historik

Redan 1922 började The Modern Language Association of America ge ut den tryckta
bibliografin MLA International Bibliography. Från början inkluderades endast
referenser till amerikanska tidskriftsartiklar som behandlade forskning inom
litteraturvetenskap. Under de följande åren utökades bibliografin till att inkludera även
ämnesområden som lingvistik och antropologi och 1956 började även utländska
tidskrifter att indexeras. 1978 introducerades databasen online (Stebelman 1994, s. 70).
Sedan 1987 finns databasen även på CD-ROM. Idag finns MLA International
Bibliography tillgänglig både i tryckt form, online, via Internet samt på CD-ROM.

Den tryckta versionen av MLA International Bibliography publiceras årligen i två
separata volymer som i sin tur är uppdelade i flera delar. Den första volymen innehåller
separata delar för de ingående ämnena som är nationallitteraturer, litteraturvetenskap av
mer generell art, lingvistik och folklivsforskning. Den är uppdelad enligt följande6:

• Engelskspråkig litteratur . Referenser som räknas hit, bland annat amerikansk,
australisk, engelsk, engelsk-kanadensisk, irländsk, skotsk och walesisk litteratur,
står uppräknade under respektive område.

• Litteratur på övriga språk . Hit hör bland annat europeisk, afrikansk, fransk-
kanadensisk och latinamerikansk litteratur.

• Lingvistik . Denna avdelning är uppdelad bland annat med hänsyn till historiska
aspekter, fonetik, pragmatik, semantik, stilistik och översättning.

• Övrig litteraturvetenskap . Till denna avdelning hör bland annat så vitt skilda
ämnen som litteraturteori och kritik, film, radio, TV, teater samt olika litterära
genrer, former och teman.

• Folklivsforskning . Här kan man hitta referenser till folkmusik, folksagor, riter och
övrig etnologi.

Referenserna inom de fem olika ämnesområdena är i sin tur uppdelade och
klassificerade enligt ämnesspecifika scheman. Referenserna inom litteraturområdena
                                                          
6 Informationen i följande stycke är hämtat från The Modern Language Associations websida
http://www.mla.org/main_bib.htm (1999-12-11)
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klassificeras först efter nationallitteratur (till exempel svensk litteratur), därefter
århundrade (till exempel 1900-tal), sedan efter författare (till exempel Mare Kandre),
genre (till exempel roman) samt titeln på det verk av författaren som har studerats (till
exempel Aliide, Aliide).

Denna uppdelning gör att användaren, för att kunna hitta rätt i uppställningen, måste
veta både från vilket land en författare kommer och vilken tidsperiod det rör sig om.
Den andra volymen består av ett ämnesindex med referenser till den klassificerade
uppställningen i volym ett (Lepkowski 1992, s. 35).

Problemet med ett tryckt index av det här slaget gör sig snart gällande. En sökning kan
nämligen bli ytterst omständlig. Anta till exempel att en forskare är intresserad av Oscar
Wildes drama Salomé utifrån ett feministiskt perspektiv. Det finns några olika sätt att gå
till väga som alla kräver ett stort mått av tålamod. Antingen kan man i
nationallitteraturdelen leta upp Oscar Wilde och gå igenom allt som finns uppräknat där
och hoppas att man hittar något relevant. Eller så kan man gå direkt till ämnesindexet
och under feminism leta upp det som finns om Wilde och Salomé . Ett tredje sätt är att
gå in under verket, Salomé, för att där hitta allt som finns skrivet utifrån en feministisk
synvinkel. Eftersom den tryckta bibliografin ges ut varje år finns det förhoppningsvis
inte så mycket uppställt under varje uppslagsord. Men samtidigt måste man ju tänka på
att för att sökningen skall bli så komplett som möjligt måste man dessutom gå igenom
samma procedur årgång för årgång.

Denna komplexa uppbyggnad gjorde att man tidigt började leta nya vägar att
tillhandahålla informationen på ett mer lättillgängligt sätt. Ett första försök gjordes i och
med onlineintroduktionen 1978. Introduktionen av bibliografin online var dock inte helt
problemfri. Den föregicks av en allmän anpassning till att använda datorer som
lagringsmedium för den tryckta bibliografin i en strävan att minska kostnaderna. När
bibliografin sedan skulle göras tillgänglig online bortsåg man från att kritiskt granska
dess filstruktur, utan baserade helt enkelt onlineversionen på den tryckta bibliografin
(Mackesy 1981, s. 351). I och med detta följde en del problem som redovisas nedan.

I starten användes ingen kontrollerad vokabulär förutom databasens egen
klassifikationsstruktur. På grund av databasens internationella prägel och "multi-
language files" medförde detta stora problem för informationsåtervinningen. Poster
lades in utan att till exempel utländska titlar översattes till engelska. Detta, påpekar
Eileen Mackesy som utvärderade databasen efter dess onlineintroduktion, förde med sig
att man vid sökningar efter till exempel behandlingen av begreppet död i romaner
förutom det engelska death (och dess synonymer) även var tvungen att inkludera
muerto, mort etc. för att sökningen skulle kunna anses som heltäckande (Mackesy 1981,
s.352).

Ett annat problem med den första onlineversionen av databasen var indexeringsdjupet.
Att söka efter ett bestämt litterärt verk av en bestämd författare var allt annat än enkelt.
Ett exempel som Mackesy tar upp är sökningar efter litteratur om romanen Ulysses av
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James Joyce. På grund av databasens filstruktur var man, för att göra en uttömmande
sökning efter litteratur om Ulysses, tvungen att göra sin sökning på författaren James
Joyce och gå igenom alla träffar man fått. Anledningen till detta var att enskilda verk av
författare inte var sökbara annat än om de fanns nämnda i titeln eller förklaringsnoten i
posten. Eftersom ingen kontrollerad vokabulär användes vid denna tid var man som
användare av databasen tvungen att lita till att artikelförfattaren antingen tagit med, som
i detta fallet, Ulysses i titeln på sin artikel etc. eller att, om så inte var fallet, den person
som lagt in posten i databasen nämnt Ulysses i förklaringsnoten. Annars skulle man om
man sökte efter litteratur om Ulysses gå miste till exempel om en artikel med titeln
Leopold Bloom´s jewishness (Mackesy 1981, s. 354).

Slutligen tar Mackesy upp problemet med användningen av historiska perioder i MLA
International Bibliography. Någon gemensam tidsperiodsindelning för de olika
nationallitteraturerna förekom inte då bibliografin först gjordes tillgänglig online. 1700-
talslitteraturen föll inom tidsramen 1700-1799 för de flesta nationallitteraturer, men för
dansk, färöisk, norsk och svensk 1700-talslitteratur var i stället den angivna tidsperioden
1500-1799. En trunkerad sökning HP=17?? där HP står för "Historical Period" skulle
därför inte medföra att man fick några träffar om svensk 1700-talslitteratur, eftersom
denna period, som nämnts, lagts inom ramen 1500-1799 (Mackesy 1981, s. 356).

För att om möjligt komma över de problem som nämnts ovan och för att förbättra
informationsåtervinningen i MLA International Bibliography började man redan vid
onlineintroduktionen 1978 att inom The Modern Language Association diskutera olika
framtida indexeringssystem. MLAs Bibliography Revision Project arbetade med olika
prototyper för detta. Efter några års arbete presenterades det system som skulle förbättra
informationsåtervinningen i databasen och som har medfört att MLA International
Bibliography idag anses vara en av de bästa databaserna inom humaniora. CIFT, eller
Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access System, introducerades 1981 och
går kortfattat ut på att de indexerade posterna inte endast förses med deskriptorer som
anger dess innehåll, utan även deskriptorer som anger kontext (Stebelman 1994, s. 70).
Ytterliggare information om hur CIFT fungerar återfinns i avsnitt 3.2.5.

3.2 MLA International Bibliography - beskrivning och utvärdering

Det finns i litteraturen kring utvärdering av databaser ett antal olika aspekter att ta fasta
på. Ofta inkluderas någon eller några av de punkter som S.P. Harter nämner angående
utvärdering. Anledningen till att jag valt att använda mig av denna utvärderingsmetod är
just på grund av att den, i motsats till andra mer specifika metoder, tar upp många olika
aspekter av databasers uppbyggnad och användning. De aspekter som Harter tar upp när
det gäller utvärdering, föreslår han kan användas som utgångspunkt när man står inför
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ett faktiskt val av databas, men de kan också som jag ser det användas vid en generell
utvärdering av databaser.

De punkter som Harter tar upp är följande (se Harter 1986, s.107 ff):

• Databasens täckning. Här ingår bland annat vilka ämnen som ingår i
databasen, vilken typ av material som tas med i databasen, vilken nivå det
inkluderade materialet ligger på samt generella urvalskriterier.

• Databasens storlek. Detta har att göra bland annat med hur många poster
som ingår i databasen och med vilken takt den växer.

• Inkludering av forskningsmaterial . Inkluderar databasen olika former
och nivåer av material bör, enligt Harter, det material som är
forskningsrelaterat kunna göras sökbart på ett effektivt sätt.

• Databasens aktualitet. Aktualiteten har att göra både med frekvensen av
uppdateringar och hur lång tid det tar innan material som publicerats
inkluderas i databasen.

• Felfrekvens. Hur många fel finns? Vilken typ av fel är det fråga om -
skrivfel eller fel som har med faktainnehållet att göra? Finns det
felaktigheter i indexeringen?

• Hjälpmedel. En mycket viktig aspekt när det gäller val av databas är de
hjälpmedel som finns att tillgå. Det kan till exempel röra sig om hur
lättförståelig manualen är, om det finns tillgång till tesaurus och om det
finns listor över indexerade tidskrifter.

• Sorterings- och utskriftsmöjligheter. Vilka möjligheter finns det att
påverka i vilken ordning de sökta posterna visas och vilka möjligheter
finns det att välja vilka fält som skall inkluderas vid en utskrift av
sökningen?

• Indexerings- och katalogiseringspraxis. Här ingår bland annat frågor om
hur den kontrollerade vokabulären används och om det finns abstracts
respektive fulltextmaterial.

• Presentation av poster och filstruktur. Vilka av databasens fält är
sökbara? Vad ingår vid sökning i indexet? Vilka regler gäller vid
sökningar? Fungerar fritextsökning?

• Kostnad. I kostnadsfrågan kan till exempel ingå prenumerationskostnad,
kostnad för sökningar och utskriftskostnader.

• Tillgänglighet till primärkällor . Detta är egentligen inte, trots att Harter
nämner det som en utvärderingsaspekt, en utvärderingsaspekt av själva
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databasen, utan en fråga om hur väl det egna biblioteket fungerar i
samband med andra bibliotek vid till exempel fjärrlån.

• Skillnad mellan tryckt version och elektronisk. Finns det något som
skiljer olika versioner av databasen åt, till exempel sökbarhet, täckning
eller kostnad?

• Redan utförda utvärderingar av databasen. Finns det redan utförda
utvärderingar av databaser som publicerats är det självklart en god idé att
ta del av dem. Det kan röra sig både om jämförande studier där flera
databaser inom samma ämnesområde jämförs eller om analytiska studier
där en enda databas undersöks.

Av dessa punkter skulle man kunna säga att de fyra sistnämnda (kostnad, tillgänglighet
till primärkällor, skillnaden olika versioner emellan och redan utförda utvärderingar av
databasen) är mest aktuella och användbara när man står inför ett verkligt val av databas
speciellt med hänsyn till upphandling etc. Det handlar alltså inte direkt om några
generella utvärderingsaspekter och jag kommer därför inte att använda dem i min
utvärdering av MLA International Bibliography.

Det finns, förutom de som nämnts ovan, ytterliggare två aspekter som man alltid bör ha
i bakhuvudet i samband med en databasutvärdering. Den ena har jag nämnt tidigare,
nämligen den att utvärdering av en bibliografisk databas inte kan göras utan att man tar
hänsyn till det informationsbehov som databasen förväntas motsvara (Lancaster 1991, s.
116). Inte heller kan man göra en utvärdering utan att ta hänsyn till det söksystem via
vilken databasen görs tillgänglig (Harter 1986, s. 107). I detta fall kommer således
MLA International Bibliography att utvärderas utifrån den humanistiska forskarens
perspektiv så som databasen gjorts tillgänglig av SilverPlatter på CD-ROM.

MLA International Bibliography produceras, som nämnts tidigare, av The Modern
Language Association. De står även för utgivningen av den tryckta versionen av
bibliografin. När det gäller de olika elektroniska versionerna av databasen, som ju ligger
i denna uppsats intresse, finns det tre databasvärdar genom vilka man kan få tillgång till
databasen; OCLC, Ovid samt SilverPlatter. Av praktiska skäl är det i denna uppsats
SilverPlatters CD-ROMversion av MLA International Bibliography som studeras.

SilverPlatter är en stor organisation med en rad olika databaser inom olika
ämnesområden. De tillhandahåller två skilda söksystem för sina CD-ROMprodukter.
Dels ett windowsbaserat system, WinSpirs, och dels ett webbaserat system, WebSpirs.
Skillnaden mellan de två ligger främst i användargränssnittet, medan databasens
innehåll och filstruktur är det samma oavsett system. Samma fält och sökmöjligheter
finns med, men med den skillnaden att till exempel begränsningar av sökningarna görs
vid olika tillfällen. Jag har inför denna uppsats arbetat mot WinSpirssystemet och det är
alltså detta system som utvärderingen baseras på.
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SilverPlatters version av MLA International Bibliography består av två skivor. Dessa
innehåller det samma som den tryckta versionen av MLA International Bibliography,
det vill säga bibliografiskt material inom områdena litteraturvetenskap, lingvistik och
folklivsforskning, men med den skillnaden att den tryckta versionen går längre tillbaka i
tiden. Den första CD-ROMen innehåller referenser från 1963-1980 och den andra från
1981-nutid. Uppdateringen av databasen sker tio gånger varje år. Detta gäller för övrigt
samtliga elektroniska format av databasen, till skillnad från den tryckta versionen som
utkommer årligen.

Sökspråket är engelska. Material som är skrivet på ett annat språk än engelska anges
både med originaltitel och en engelsk titel, vilket medför att originaltiteln givetvis blir
sökbar på ursprungsspråket. Mer om hur hur sökningar går till finns att läsa i avsnitt
3.2.6.

3.2.1 Databasens innehåll, täckning och storlek

Som för alla databaser som produceras har MLA International Bibliography vissa regler
för vad som tas med i den. MLA International Bibliography är, som nämnts tidigare, en
tvärvetenskaplig humanistisk databas och inkluderar referenser till material inom
litteraturvetenskap, lingvistik och folklivsforskning.

Begränsningar och regler för vad som tas med inom dessa områden finns dock (The
Modern Language Association, http://www.mla.org/main_bib.htm, 1999-12-11):

• Material som behandlar litteratur i olika former tas med. Regeln är att
det skall röra sig om litteratur som återges muntligt, i tryckt form eller
genom audiovisuella media, samt att det skall vara mänskligt språk. Det
senare inkluderar både naturliga språk och språk som har uppfunnits (till
exempel esperanto och dataprogrammeringsspråk).

• Material som behandlar pedagogik utesluts. Detta gäller även om
materialet behandlar pedagogik inom språkforskning, litteraturvetenskap
etc.

• Material inom ämnesområdena estetik, mänskligt beteende,
kommunikation och informationsprocesser inkluderas. Det finns dock
den begränsningen att det måste behandla mänskligt språk eller litteratur.



32

• Material som endast behandlar klassisk grekiska eller latin
exkluderas. För övriga språk som inkluderas i databasen finns dock inga
begränsningar vad gäller tidsperiod.

När det gäller vilken typ av material som inkluderas finns följande regler (The Modern
Language Association, http://www.mla.org/main_bib.htm, 1999-12-11):

• Nationalitet och språk. Det finns inga restriktioner vad gäller
ursprungsland, publikationsort eller originalspråk av det inkluderade
materialet.

• Materialets form. Material inom litteratur, lingvistik och
folklivsforskning som till sin natur är analyserande och granskande
inkluderas oavsett utgivande organsiation, format eller syfte med
materialet. Även uppslagsböcker, handböcker, bibliografier och andra
referensböcker tas med och likaså olika sorter av konferensmaterial, dock
med undantag för sammanfattningar och enskilda artiklar från
uppslagsböcker. Skönlitterära verk och översättningar tas i regel inte med.
Undantag görs dock om det i dessa till exempel finns nya bibliografiska
fakta eller om materialet är baserat på en nyligen auktoriserad text.
Recensioner av skönlitterära eller vetenskapliga verk exkluderas.
Insändare, dödsannonser etc. tas inte heller med, såtillvida de inte tillför
något till forskningen inom litteraturvetenskap, lingvistik eller
folklivsforkning. Doktorsavhandlingar inkluderas om de återfinns i
Dissertations Abstracts International.

• Materialets nivå. Material som kan vara av intresse för forskare
inkluderas oavsett om det har forskningsprägel eller om det är skrivet i en
mer populärvetenskaplig stil. Magisteruppsatser och liknande material tas
inte med. Det är dock inte, som Harter åberopar, möjligt att inrikta
sökningen till en viss nivå annat än genom begränsningar i
publikationstypsfältet.

• Fysisk form. Det finns inga restriktioner för materialets fysiska form.
Övervägande del av det material som inkluderas är böcker samt artiklar i
böcker eller tidskrifter, men även sådant som filmer, ljudupptagningar,
datafiler etc. tas med.

• Status. Endast sådant material som blivit publicerat tas med. I praktiken
inkluderas endast nypublicerat material, vilket innebär att till exempel
nytryck exkluderas om inte dessa är baserade på material som tidigare
varit oåtkomligt för forskare. Det finns inga restriktioner vad gäller
tillgängligheten av det inkluderade materialet, dock inkluderas endast
material som MLA International Bibliographys katalogisatörer verkligen
har sett.
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• Tidsbegränsning. Den tryckta versionen av MLA International
Bibliography inkluderar material från 1921 och framåt. De elektroniska
versionerna av databasen innehåller material från 1963 och framåt och
från detta årtal är den tryckta och de elektroniska versionerna identiska
vad gäller inkluderat material.

Det material som i slutändan sammanställs i MLA International Bibliography hämtas
från i princip två källor. Dels kan man som författare själv skicka in sitt material till The
Modern Language Association för bedömning. Dels används en tidskriftslista där varje
tidskrift bevakas av en av The Modern Language Associations katalogisatörer. Denna
tidskriftslista, The Master List of Periodicals, ingår i en katalog som publiceras av The
Modern Language Association vart tredje år kallad MLA Directory of Periodicals och
innehåller över 3800 olika tidskrifter. Sammanlagt indexeras över 50 000 källor (The
Modern Language Association, http://www.mla.org/main_bib.htm, 1999-12-11).

MLA International Bibliography på SilverPlatters CD-ROM består som jag tidigare
nämnt av två skivor. Den första täcker tidsperioden 1963-1980 och den andra täcker
perioden 1981-idag. Detta är på grund av databasens storlek en nödvändighet, men det
för med sig praktiska problem för användaren. Vill man göra en utförlig och
uttömmande sökning efter ett visst ämne, till exempel efter referenser som behandlar
någon av James Joyces romaner måste man använda sig av bägge CD-ROMskivorna.
Har man inte ett datasystem som medger sökningar på flera CD-ROM samtidigt
kommer processen att bli tämligen utdragen.

I samband med detta finns det ytterligare ett problem. Det finns en del överlappning och
inkonsekvenser mellan skivorna när det gäller publiceringstiden av det inkluderade
materialet. Detta medför att man, om man är intresserad av vad som skrivits ett visst år,
för säkerhets skull - åtminstone vid gränsåren 1979-1982 - bör utföra sin sökning på
bägge CD-ROMskivorna. Det visade sig nämligen att en sökning på PY=1985 på CD-
ROMskivan som täcker tidsperioden 1963-1980 gav tre träffar. Ännu märkligare var det
visserligen när det visade sig att dessa poster inte återfinns på CD-ROMskivan för
1981-1998. Det framgår alltså att man, för att vara på den säkra sidan, bör använda sig
av båda CD-ROMskivorna.

3.2.2 Databasens aktualitet

Uppdateringen av de olika elektroniska versionerna av MLA International Bibliography
sker tio gånger varje år vilket är en hög frekvens. Desto fler uppdateringar per år desto
större är ju också chansen att hitta referenser till nytt material. Det finns å andra sidan
ytterliggare en faktor att ta hänsyn till när det gäller en databas aktualitet, nämligen det
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man skulle kunna kalla eftersläpning, alltså hur lång tid det faktiskt tar mellan
publicering av till exempel en tidskriftsartikel och inkludering i databasen. Denna är för
MLA International Bibliography relativt stor. På CD-ROMen märkt 5/98 återfinns inga
referenser för 1998 och förhållandevis få för 1997. Medeltalet för referenser för ett
publiceringsår ligger runt 40 000. För 1995 finns 39 899 referenser, för 1996 ca 5000
färre, det vill säga 35 478 referenser och för 1997 finns endast 23 441. 1998 saknar helt
referenser. Detta tyder på att det i vissa fall kan ta lång tid från publicering till
inkludering i databasen, vilket givetvis inte är av godo. Speciellt inte för en forskare
som är intresserad av att få en aktuell och uttömmande bild av vad som skrivits inom ett
visst ämne till dags dato.

Detta är inte ett unikt problem för MLA International Bibliography. Många databaser
har en eftersläpning på flera månader vilket gör att dess aktualitet kan ifrågasättas. Inom
ämnesområden där det är av yttersta vikt att databasen hålls så aktuell som möjligt har
man dock hittat lösningar. Ett exempel är PubMed som är internetversionen av
MedLine, världens största databas inom biomedicin, odontologi och vårdvetenskap. Där
sker uppdateringar dagligen och även sådant material som ännu inte har hunnit
indexeras tas med som sk. "records in process". I dessa är samtliga fält sökbara förutom
de som genereras efter indexeringen, däribland deskriptorer.

Att eftersläpningen är stor i MLA International Bibliography skulle kunna bero på det
faktum att det är frivilliga medarbetare som katalogiserar och indexerar materialet. En
katalogisatör indexerar i genomsnitt fem tidskrifter vilket ger upphov till åtminstone
100 indexerade poster varje år (The Modern Language Association,
http://www.mla.org/main_bib.htm, 1999-12-11). The Modern Language Association
uppmanar experter inom de ämnesområden som täcks av MLA International
Bibliography att bli katalogisatörer. Detta arbete utförs helt på frivillig basis och det
utgår inte något arvode för de tjänster som dessa medarbetare bidrar med. Det innebär i
de flesta fall att arbetet för MLA International Bibliography utförs vid sidan av ett annat
arbete, och detta dubbelarbete skulle kunna vara en bidragande faktor till att
eftersläpningsfrekvensen i databasen är hög.

3.2.3 Felfrekvens

I det underlag jag studerat inför denna utvärdering finns inte många fel. Stavfel,
hopskrivna ord m.m. som försvårar fritextsökningar är sällsynt, vilket är ett gott betyg.

Ett par märkvärdigheter har dock smugit sig in i vissa av posterna. Bland annat verkar
det som om man vid sökningar bör undvika att begränsa sökningen med språkkod då
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detta inte används konsekvent. En post till exempel där titeln utgörs av transkriberad
ryska och där tidskriften där artikeln ingår är rysk har försetts med språkkod LA:
English. Trots detta finns noteringsfältet med där man kan läsa att det endast är artikelns
sammanfattning som är skriven på engelska.

Huruvida det finns felaktigheter i faktainnehållet eller indexeringen är svårare att svara
på. Eftersom MLA International Bibliography produceras av en så renommerad
organisation som The Modern Language Association och där det inkluderade materialet
indexeras av ämnesexperter bör man ju ändå kunna lita på att faktainnehållet är korrekt.
Däremot kanske man skall ställa sig frågan hur konsekvent indexeringen görs. Med ett
såpass invecklat indexeringssystem som det som används och med så många olika
katalogisatörer, som i många fall till råga på allt inte är utbildade inom detta område,
skall man kanske ändå sätta ett frågetecken kring detta. Jag kommer att diskutera
indexeringen ytterliggare i avsnitt 3.2.5.

3.2.4 Sorterings- och utskriftsmöjligheter, samt hjälpmedel

En databas sorterings- och utskriftsmöjligheter är i grunden en fråga om hur databasen
gjorts tillgänglig av en databasvärd. SilverPlatters båda CD-ROMprodukter, WebSpirs
och WinSpirs, erbjuder samma möjligheter. När det gäller sorteringen av de framsökta
posterna är defaultläget att de anges enligt sist inlagda referens, det vill säga efter vilket
accessionsnummer de framsökta posterna har. Att studera en referenslista utifrån denna
sorteringsprincip kan bli intressant läsning om man också vill studera eftersläpningen
som nämndes i avsnitt 3.2.2. De första posterna i en sökning visar följande
publiceringsår: 1995, 1997, 1988, 1988, 1988, 1997, 1994, 1997, 1996, 1996. Det har
med andra ord tagit referenserna till det material som publicerades 1988 nio år längre att
inkluderas i databasen än de som publicerades 1997!

Utskriftsmöjligheterna i SilverPlatters version av MLA International Bibliography är
många. Man kan välja mellan att skriva ut samtliga träffar i en sökning och man kan
markera endast ett fåtal och skriva ut dessa. Dessutom kan man välja vilka fält man vill
skriva ut. I princip kan man välja att endast skriva ut ett fält, respektive samtliga fält.
Man kan också välja att skriva ut med eller utan sökhistorik. Att man har dessa
möjligheter är bra bland annat eftersom man mycket väl kan ha olika behov vid olika
sökningar. Ibland kan det hända att man vill ta fram samtliga referenser i en sökning
som kanske har gett 50 träffar för att i lugn och ro gå igenom dessa. Det är då en stor
fördel att kunna välja att skriva ut endast de fält som är av intresse för att inte använda
onödigt mycket papper och dessutom behöva vänta lång tid innan utskriften blivit
färdig.
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Det finns även möjlighet att spara sin sökning på diskett eller hårddisk för att använda
samma söksträng vid ett senare tillfälle. Forskare som bevakar olika ämnesområden kan
ha nytta av detta eftersom man inte behöver skriva ner sin söksträng, utan kan använda
den praktiskt taget automatiskt när en uppdatering av databasen har skett. Eftersom
posterna presenteras enligt principen fallande accessionsnummer är det också lätt att
identifiera nytillkomna referenser bland sökresultatet eftersom ju dessa kommer att
presenteras först.

När det gäller vilka hjälpmedel som finns att tillgå finns det ett inbyggt hjälpprogram i
själva mjukvaran. Här presenteras MLA International Bibliography jämte SilverPlatters
eget sökssystem. Dessa hjälptexter är skrivna på lättfattlig engelska. Här finns
uppräknat vilka fält som är sökbara, hur man söker från index och tesaurus och det finns
även konkreta exempel på hur olika typer av sökningar kan gå till.

Trots att detta hjälpprogram är omfångsrikt är det ändå svårt att riktigt begripa hur
indexeringssystemet i MLA International Bibliography fungerar. Detta är en allvarlig
svaghet i systemet. Förstår man inte hur indexeringen är uppbyggd är det svårt att till
fullo utföra effektiva sökningar. Tolkningen av den information som man får i
deskriptorfältet i MLA International Bibliography kräver också att man vet hur
databasens indexeringssystem fungerar. Jag kommer att gå in mer i detalj på detta i
nästa avsnitt.

3.2.5 Indexerings- och katalogiseringspraxis - Contextual Indexing and Faceted
Taxonomic Access System

Redan 1978 initierades ett projekt för att förbättra informationsåtervinningen i MLA
International Bibliography, både i onlineversionen och i den tryckta versionen. Med
ekonomiskt stöd från The National Endowment for the Humanities påbörjades arbetet
med att utveckla ett nytt indexeringssystem. Systemet som till slut såg dagens ljus kallas
CIFT, eller Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access System (Anderson
1979, s.194). I och med detta utvecklades även en tesaurus och man började använda sig
av en kontrollerad vokabulär vid indexeringen.

Det man inom projektet sökte åstadkomma med det nya indexeringssystemet var, som
Anderson uttrycker det, ett system som skulle, förutom att vara användbart både för den
tryckta bibliografin och onlinedatabasen, vara
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/.../ applicable to various disciplines and subject areas, to rely on
document analysis by subject experts, to accomodate both controlled and
free vocabularies, to make maximum use of modern computer technology,
and to generate both alphabetical indexes and classified arrays of varying
specificity with a single indexing operation (Anderson 1979, s. 194).

Man skulle alltså kunna använda samma system både för klassifikation av dokument
och för indexering. Själva grunden för systemet låg i de olika aspekter, eller punkter,
som man arbetade fram för varje ämnesområde som inkluderades i databasen. Dessa
aspekter var, både för klassifikation och indexering de samma inom ett och samma
ämnesområde, men deras inbördes ordning skilde sig åt beroende på om de skulle
användas till klassifikation eller indexering. Nedan visas de aspekter som utvalts för
indexering av litteraturvetenskap i MLA International Bibliography (Anderson 1979, s.
195):

• Literature (by language)
• Physical/performance medium (e.g. film, theater)
• Place
• Genres
• Period
• Persons, groups
• Literary works
• Parts, properties, aspects
• Themes
• Influences
• Operations, processes
• Methodological approaches
• Theories
• Tools
• Disciplines
• Other factors
• Document content type (e.g. bibliography, review)
• Document physical medium (e.g. book, periodical article)
• Document language

Katalogisatörerna går igenom det objekt som skall läggas in i databasen, samt
analyserar och beskriver innehållet enligt de aspekter som visas ovan. Om en eller flera
av de ovanstående aspekterna inte passar in på det objekt som indexeras hoppas denna
helt enkelt över.

De som idag arbetar med sammanställningen av material till MLA International
Bibliography är alla experter på sina respektive ämnesområden och arbetar på frivillig
basis. Fortfarande arbetar katalogisatörerna utifrån färdiggjorda katalogiserings- och
indexeringsscheman som skickas in till The Modern Language Association för
bearbetning (The Modern Language Association, http://www.mla.org/main_bib.htm,
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1999-12-11). Exempel på ett indexeringsschema från MLA International Bibliographys
tidiga dagar visas i figur 2 och är hämtat från Anderson 1979, s. 198.
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Title: "Novel into Film : Bertolucci´s The
Conformist"

Autors: Lopez, Daniel

Container:       LFQ       Date: 1976 Vol./pages:  4:303-10

DESCRIPTORS

Literature XA  Literature
Medium VA *Film       *Theater
Place UA *Italy
Period TA 1900-1999
Persons RA *Bertolucci (Bernardo)
Genres PA
Works NA *The Conformist (film)
Parts, pro- MA *Technique; §ret *Moravia ,
perties, (Alberto): The Conformist
aspects
Themes LA
Influences KA
Operations, JA
processes
Method, HA *Psychological approach
approach
Theories GA
Tools FA
Disciplines EA
Other DA
Content type CA Dissertation    Review article   Bibliography
Container A Periodical article   Book article   Book
Doc. lang. AA English   German   French   Spanish   Italian
                                                                 Russian

ROLE INDICATORS (Use whenever appropriate to clarify meaning of string.)

§api Application in... §ofx Of...
§apo Application of... §ret Relationship to...
§apt Applied to... §rin Role in...
§byx By... §rof Role of...
§cot Compared to... §stu Study example...
§dat [date] §tin Treatment in...
§fau For... [audience] §tof Treatment of...
§for For... §tol Treatment of... [in literature]
§inc Includes... §usi Use in...
§inx In... §uso Use of...
§iof Influence of... §zot [Other: Specify]
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§ion Influence on...
Varje deskriptor kan ha en eller flera s.k. "role indicators", ett slags relationsindikatorer.
I indexeringsschemat ovan ses de längst ner. Dessa anger förhållandet mellan två
deskriptorer i samma post eller mellan en deskriptor och själva dokumentet. Principen
att använda relationsindikatorer för att förbättra indexeringen och minska risken för
feltolkningar är dock inte unik för MLA International Bibliography. Idéen
introducerades så tidigt som på 1960-talet och olika system har använts sedan dess
(Lancaster 1991, s. 173). Vilka relationsindikatorer som används vid indexering av
material till en databas är givetvis anpassat för den särskilda databasen. De som har
arbetats fram och används i MLA International Bibliography är följande:

• against • especially
• role of • and
• for • sources in
• application in • for (audience)
• study example • application of
• from • theories of
• applied to • in
• to • as
• includes • to and from
• at • influence of
• treatment in • between
• influence on • treatment of
• by • into
• use in • compared to
• of • use of
• (date) • on
• with • discusses
• relationship to • during
• role in

I det indexeringsschema som presenterades tidigare kan man se hur katalogisatören
använt sig av en relationsindikator för beskrivning av det indexerade dokumentet. Vid
beskrivningen av "parts, properties, aspects" står det ret * Moravia (Alberto): The
Conformist., vilket betyder att här anges ett förhållande eller samband mellan
Bertoluccis film The Conformist och Alberto Moravias novell med samma namn.

Förutom dessa relationsindikatorer används i indexeringssystemet CIFT även ett
schema för indelning av deskriptorerna i olika undergrupper (kallade descriptor
subfields eller subfield codes). Att deskriptorerna delas in i grupper får till följd att
dessa förutom att ange innehållet i det indexerade objektet även kommer att ange
kontexten. Det är detta som anses vara nydaningen inom indexering av humanistisk
litteratur (Stebelman 1994, s.70). I motsats till den traditionella användningen av
deskriptorer som möjliggör större recall, möjliggör den nya sortens deskriptorer högre
precision i sökningarna (Stebelman 1994, s. 70).
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Deskriptorfältet är som sagt uppdelat enligt ett speciellt schema med olika undergrupper
till ämnesorden. Användandet av undergrupperna innebär att förutom att katalogisatören
skall tilldela varje indexerat objekt olika deskriptorer så skall dessa även placeras rätt i
schemat. Användningen av dessa deskriptorer, tillsammans med användandet av
relationsindikatorerna, medför att man kan göra precisa sökningar där man undgår
tvetydigheter.

Det är inte tvunget att rikta sin sökning till olika undergrupper, men i vissa fall är det till
stor hjälp att kunna göra det, kanske framförallt när en deskriptor kan användas på mer
än ett sätt. Ett exempel som kan belysa detta är om man är ute efter att hitta material
som behandlar genretypen roman, till exempel utvecklingen av den amerikanska
romanen. Roman är i MLA International Bibliography en deskriptor, det vill säga allt
material där det som studerats är en roman kommer att få ämnesordet roman. Vill man
göra en sökning efter romaner som genre, och slippa få med sökträffar om olika
specifika romaner, kan man ange "novel in gen".7 Ett annat exempel som kan förklara
hur dessa undergrupper kan användas för att öka precisionen i en sökning är om man är
intresserad av litteratur som är skriven av en Mr Smith. För att undvika att få irrelevanta
poster där till exempel Mr Smith står angiven som forskare (scholar i tabellen nedan)
kan man rikta sökningen till undergruppen SAU, alltså författaren.

De undergrupper som finns är i princip desamma som används vid indexering av
material till databasen. Dessa gäller för databasens samtliga ämnesområden, vilket får
till konsekvens att en post inom det litteraturvetenskapliga området kommer att sakna
koden för till exempel språk (SLN) och språkvetenskapligt ämne (LIN):

• SLN - Specific Language
• SLT - Specific Literature
• FLK - Folklore
• LIN - Linguistic Topic
• GLT - General Topic Literature
• MED - Performance Medium
• LWK - Alternate Language of Literary Work
• LOC - Place
• TIM - Time Period
• SAU - Subject Author
• SWK - Work
• WTR - English Language Title of a Foreign Language Work
• GRP - Group
• GEN - Genre
• LFE - Literary Feature
• LTC - Literary Technique
• LTH - Literary Theme/Motif
• LPR - Process

                                                          
7 Exemplet är hämtat från SilverPlatters hjälpfil.
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• SCP - Scholarly Theory/Discipline/Type
• SAP - Scholarly Approach
• SDV - Scholarly Tool/Device
• SCH - Scholar

Eftersom dessa undergrupper anges av databasens katalogisatörer gäller samma princip
som tidigare, nämligen att man endast anger de deskriptorer som behövs för att beskriva
det material som man håller på att indexera. Detta medför att antalet deskriptorer för
varje post i databasen kan skilja sig åt beroende av hur många som behövs för
beskrivningen. Det innebär också att det inte finns några regler för hur många
relationsindikatorer eller undergrupper som skall finnas med i de olika posterna.

Detta innebär samtidigt att den som söker i MLA International Bibliography bör veta
hur dessa olika deskriptorer och relationsindikatorer anges och fungerar. Ett exempel på
hur deskriptorfältet i en post i MLA International Bibliography kan vara uppbyggt ses
nedan.8

DE: Irish-literature; 1800-1899; Wilde, -Oscar; Salome-; drama-;
treatment of desire-; of women; compared to Shaw, -George-Bernard;
Saint-Joan; biographical-approach

Dessa deskriptorer beskriver en tidskriftsartikel kallad "'Angels of Death': Wilde´s
Salome and Shaw´s Saint Joan". Utifrån dessa kan man avläsa följande information
med undergrupper och relationsindikatorer:

• Irish literature står för "specific literature" (SLT) och anger att artikeln
behandlar just irländsk litteratur

• 1800-1899 anger tidsperioden (TIM)

• Wilde, -Oscar är "subject author" (SAU), vilket anger att det är Wildes
författarskap som analyseras i artikeln

• Salome är det verk som har studerats (SWK)

• drama anger genre (GEN)

• treatment of desire är ett exempel på hur en relationsindikator och en
deskriptor har kombinerats och anger att artikeln behandlar detta litterära
tema (LTH)

                                                          
8 Exemplet taget från SilverPlatters WinSPIRS version 2.0



43

• även fortsättningen of women hänger ihop med detta med ett underförstått
treatment of

• compared to Shaw, -George-Bernard anger ytterliggare en subject author
(SAU) och dessutom att det är fråga om en jämförelse

• Saint-Joan är det skönlitterära verk (SWK) som jämförs

• biographical approach anger forskningsinriktningen (SAP)

Man bör vara ganska väl förtrogen med de olika relationsindikatorerna och
undergrupperna som finns för att till fullo kunna utnyttja dessa. Vet man hur man skall
tolka deskriptorfältet är det dock i många hänseenden en god hjälp. Det går att läsa ut
mer exakt information av deskriptorerna tack vare användandet av
relationsindikatorerna.

Vilka typer av termer är det då som används i MLA International Bibliography som
deskriptorer? Efter att ha gått igenom både Stephen Wiberleys och The Getty Online
Searching Projects undersökningsresultat där man ju fann att det för humanistiska
forskare är mindre viktigt att ämneskategorin andra termer tas med som deskriptorer är
det intressant att se om detta har införlivats i MLA International Bibliography. Det man
i Wiberleys studie och Gettystudien fann var ju att det är av stor vikt att namn på
individer och verk, kronologiska termer och disciplintermer tas med som deskriptorer.
Dessa typer av termer återfinns också i deskriptorfältet. Det går även att rikta sin
sökning till exempel mot olika litteraturvetenskapliga skolor som även de tas med i
deskriptorfältet. Som jag nämnde i kapitel 2.1 kan det vara viktigt för en forskare inom
till exempel litteraturvetenskap att kunna begränsa sin sökning till en
forskningsinriktning och detta är alltså möjligt i MLA International Bibliography.

Termerna i deskriptorfältet i MLA International Bibliography hämtas både från tesauren
och indexet. Detta betyder alltså att det i deskriptorfältet även ingår andra termer än de
som finns i tesauren. Detta medför i sin tur att de deskriptorer som anges i en referens
inte alltid är sökbara via tesauren. Detta gäller till exempel författare och olika
tidsperioder. Å andra sidan kan man rikta en sökning på författare av ett visst verk till
deskriptorfältet. Även tidsperioder, namn på skönlitterära verk, genrebeteckningar och
dylikt återfinns i deskriptorfältet. På det hela taget har alltså MLA International
Bibliography anammat det faktum att forskare inom humaniora använder denna typ av
termer när de söker efter material.

En fråga som jag redan har tagit upp tidigare är hur konsekvent indexeringen i MLA
International Bibliography är genomförd. Effektiviteten av indexeringen i en databas
kan mätas med bland annat precision och recall. Precision mäter antalet relevanta
referenser i en sökning i förhållande till samtliga återfunna referenser i sökningen.
Recall mäter antalet återfunna referenser som bedöms som relevanta i förhållande till
det totala antalet relevanta referenser i databasen (Soergel 1985, s. 120f). Med tanke på
hur invecklade sådana studier kan bli har jag valt att inte inkludera några i denna
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uppsats. Jag kan därför endast spekulera i huruvida det stora antalet olika
katalogisatörer som ju alla har olika bakgrund och erfarenhet, tillsammans med det
invecklade indexeringssystemet som ju CIFT ändå måste sägas vara påverkar
effektiviteten och konsekvensen i indexeringen.

Ett klart bevis på att det faktiskt föreligger inkonsekvenser i indexeringen är de olika
deskriptorer som har tilldelats referenser till material som handlar om Oscar Wildes
drama Salome. Detta skrevs på franska av Wilde under hans period då han var bosatt i
Frankrike. Det sätt på vilket katalogisatörerna av MLA International Bibliography har
uppmärksammat detta skiljer sig mycket åt. Samtliga poster som jag gått igenom har
tilldelats deskriptorerna Irish-Literature, 1800-1899, Wilde,-Oscar, Salome samt drama.
Däremot skiljer det sig hur indexeringen av det faktum att verket är skrivet på franska
har gjorts. I en del poster nämns inte detta faktum överhuvudtaget, i andra har
referensen tilldelats deskriptorn French-language och i ytterliggare några French-
language-literature.

Under punkten indexerings- och katalogiseringspraxis ligger i Harters
utvärderingsschema även frågan om det i databasen finns abstracts och/eller
fulltextmaterial. Det gör det inte i MLA International Bibliography och detta är en av de
absolut mest negativa aspekterna med databasen. Det finns visserligen ett noteringsfält,
men detta används mycket sällan och då inte till att beskriva referensens innehåll, utan i
stället dess form. Typiska anmärkningar är att den refererade artikeln innehåller
illustrationer eller sammanfattning.

Att inkludera fulltextmaterial i en databas av MLA International Bibliographys typ
skulle kräva väldigt mycket utrymme och i ett CD-Romsystem som WinSpirs skulle det
förmodligen inte fungera. Samtidigt är direkt tillgång till fulltextmaterial en oerhört
viktig konkurrensfaktor. Inom andra områden än humaniora, till exempel medicin som
jag nämnt tidigare, har denna utveckling gått fort på senare år mycket tack vare
utvecklingen av elektroniska tidskrifter. Detta är en aspekt som egentligen inte har med
själva databasen att göra, utan med databasvärdarnas service. Eftersom en databas kan
göras tillgänglig av flera olika databasvärdar kommer valet av databas i mångt och
mycket att grunda sig just på deras servicenivå. Tillgång till fulltext medför
oundvikligen att servicen blir högre, man kommer åt artiklarna både snabbare och
enklare och slutanvändarna blir mer nöjda.

I motsats till tillgången av fulltextmaterial, som oftast ligger i händerna på
databasvärdarna, kan inkluderingen av abstracts vara en nog så viktig konkurrensfaktor
som databasproducenterna själva kan styra över. Abstracts ökar både möjligheten att
göra riktiga relevansbedömningar och möjliggör användningen av fritextsökningar
(Tibbo 1993, s. 1). Abstracts är användbara inom alla discipliner och lämpar sig
synnerligen bra för att öka användbarheten av databaser inom humaniora.

En av anledningarna till detta är det faktum att titlar på artiklar publicerade inom det
humanistiska området inte alltid ger rättvisa åt innehållet i artikeln (Tibbo 1993, s. 9).
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Ett exempel från MLA International Bibliography är en referens till en artikel med titeln
"The Gothic Wilde". Denna titel ger ju inte mycket vägledning till vad som behandlas i
texten. Deskriptorfältet ger följande information:

DE: Irish-literature; 1800-1899; Wilde,-Oscar; The Picture-of-Dorian-Gray;
Salome-; The Sphinx-; novel-; Gothicism-; relationship to aestheticism-

Ur detta kan vi alltså läsa ut att det som behandlas är Oscar Wildes tre verk The Picture
of Dorian Gray, Salome och The Sphinx ur gotisk och estetisk synvinkel, men vi vet
ändå inte exakt vad artikeln handlar om. Ett abstract hade på ett enkelt sätt kunnat ge
information angående detta och hade hjälpt för relevansbedömning av artikeln i fråga.

Abstracts ökar även sökbarheten, eller antalet sökingångar, i en databas. En databas som
inkluderar abstracts lämpar sig väl för fritextsökningar. Med fritextsökningar menar
man sökningar som man inte riktar mot något specifikt fält, utan man söker i flera fält
samtidigt. Vilka fält som ingår vid en fritextsökning varierar från databas till databas.
Fritextsökningar ger hög recall, men samtidigt sämre precision på de träffar man får.
Men det kan vara ett utmärkt redskap för att gå vidare med sin sökning - hittar man en
referens som belyser det område man är intresserad av kan man i deskriptorfältet kanske
hitta rätt deskriptor för att få fram fler relevanta artiklar. Mer om sökningar i WinSpirs
version av MLA International Bibliography följer i nästa avsnitt.

3.2.6 Filstruktur

WinSpirs version av MLA International innehåller följande sökbara fält:

TI: titel
PT: publikationstyp
AU: författare
PY: publikationsår
SO: källhänvisning
DE: deskriptorer
LA: språk
SE: serie
NT: noteringsfält
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Det finns i princip tre sökingångar till WinSpirsversionen av MLA International
Bibliography. Dels kan man söka via tesauren, dels via de olika index som finns och
slutligen kan man göra fritextsökningar där man inte riktar sin sökning mot något
specifikt fält.

Det som är något förvirrande med MLA International Bibliography är det faktum att
deskriptorerna hämtas både ur tesauren och ur index. Till exempel återfinns
författarnamn i deskriptorfältet, men är inte sökbara via tesauren eftersom de inte ingår i
denna. Har man en gång lärt sig detta bör det dock inte vålla några större problem vid
sökningarna.

Relationsindikatorerna som återfinns i deskriptorfältet är inte sökbara, utan kan endast
användas som en hjälp för att bedöma hur relevant en referens är när man går igenom de
träffar man sökt fram. Däremot kan man använda sig av de olika undergrupperna till
deskriptorerna som jag nämnde i avsnitt 3.2.5. Hur sådana sökningar går till gick jag
också igenom i detta avsnitt och därför upprepar jag det inte här.

Man kan även söka från databasens olika index. Särskilda index finns för sökning i
följande fält: språk, publikationstyp och publikationsår. Dessutom finns ett sk.
fritextindex där titelfält, författarfält, källhänvisningen, serie, noteringsfält och
deskriptorfält ingår. Ofta används fälten språk, publikationstyp och publikationsår för
att begränsa en sökning. Har man gjort en sökning som ger ett så stort antal träffar att
man inte kan gå igenom alla och där man inte kan begränsa ytterliggare genom att lägga
till fler sökord (deskriptorer) kan till exempel begränsas med LA=English, PT=journal-
article och/eller PY=1995-1999. Det är alltså inte fråga om en innehållslig begränsning,
utan det man skulle kunna kalla en bibliografisk begränsning, det vill säga en
begränsning som har med de bibliografiska egenskaperna att göra.

Det tredje sättet att söka är ren fritextsökning där man i sökfältet skriver in ett ord utan
att rikta det till något fält. Man kan alltså mycket väl göra fritextsökningar i MLA
International Bibliography, men med tanke på att det inte finns några abstracts i
databasen är denna typ av sökning mindre användbar. som jag nämnde tidigare kan en
sådan sökning visserligen hjälpa till att hitta rätt deskriptorer att söka vidare med.

När man själv skriver in ett sökord i sökfältet, oavsett om man riktar det till något fält
eller inte, kan man använda sig av trunkering, det vill säga sökning på en ordstam.
Trunkering görs med * och denna ersätter ett oändligt antal bokstäver. Man kan inte
specificera hur många tecken som får finnas efter trunkeringstecknet. Söker man på
ordstammen fem* kommer man således att kunna få träffar på orden female, female
character, female protagonist osv.

Kombinationer av sökningar görs med de Booleska operatorerna AND, OR och NOT.
Har man sökt på Salome och The Picture of Dorian Gray och kombinerar dessa med
operatorn AND kommer man att återfinna endast de referenser som handlar både om
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Salome och om The Picture of Dorian Gray. Använder man i stället operatorn OR
kommer man att få referenser som handlar om antingen Salome eller om The Picture of
Dorian Gray. Använder man operatorn NOT återfinns referenser som handlar om
Salome, men inte om The Picture of Dorian Gray.

Man kan även använda närhetsoperatorer som IN, WITH och NEAR. IN anges för att
rikta sökningen till ett specifikt fält, till exempel Salome IN DE. WITH anger att
sökorden skall återfinnas inom samma fält och NEAR anger att det får finnas ett högsta
antal ord mellan sökorden.

Sökfunktionen i WinSpirs som beskrivet ovan fungerar bra. Det är ett överskådligt och
logiskt sökprogram och det finns dessutom bra möjligheter att spara sökningar för att
utföra dem vid senare tillfällen, till exempel efter uppdatering av databasen eller om
man av någon anledning är tvungen att gå ifrån sökningen under en längre tid.
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4. MLA International Bibliography i förhållande till
humanistiska forskares behov

I detta avslutande avsnitt skall jag diskutera hur väl MLA International Bibliography
svarar mot de behov som humanistiska forskare kan tänkas ha och som jag har beskrivit
i kapitel 2 i denna uppsats. Jag kommer även att ta upp några aspekter kring själva
databasen som presenterats i kapitel 3. Det finns några speciella aspekter som jag har
valt att utgå ifrån, nämligen:

• Hur väl motsvarar indexeringen av MLA International Bibliography de fakta
som kommit fram av Wiberleys och Gettys undersökningar?

• Inkluderas "rätt" sorts material? Kan humanistiska forskare hitta det material
som de efterfrågar?

• Finns det något som skulle kunna förbättras i MLA International Bibliography
för att eventuellt öka användbarheten av den?

4.1 Indexeringen i MLA International Bibliography

Både i Stephen Wiberleys undersökning och Getty-undersökningen som presenterades i
kapitel 2 kom det fram att den vokabulär som forskare inom humaniora använder skiljer
sig från den som används inom naturvetenskap. Vid utvecklandet av tesaurer och
ämnesordslistor inom de humanistiska ämnesområdena borde det vara naturligt att man
tar hänsyn till detta faktum. Bates påpekar att när vi som arbetar inom
informationsvetenskapen talar om tesaurus och söktermer så är det sådana termer som
passar in i kategorin övriga termer som vi menar, det vill säga den typ av termer som i
stor utsträckning används av naturvetenskapliga forskare (Bates 1994, s. 337).
Utvecklandet av tesaurer nådde en höjdpunkt vid mitten av 1900-talet då man inom
teknik och naturvetenskap behövde mycket mer detaljerad indexering än den som
funnits tidigare. Att det är kategorin övriga termer som har fått dominera
tesaurustermerna tror Bates kan bero på just detta faktum (Bates et al. 1993, s. 33).
Tesauruskonstruktion utgår fortfarande i mångt och mycket från detta, vilket tyvärr
försvårar för humanister som alltså använder en helt annan typ av termer.
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Wiberleys undersökning visade att 58% av de termer som används i humanistiska
encyklopedier och uppslagsverk är sk. individuella egennamn. Bland dessa återfinns till
exempel namn på personer och litterära verk. 40,3% av termerna visade sig tillhöra
kategorierna generella egennamn och generella termer, det vill säga den typ av övriga
termer som används inom naturvetenskap. I Getty-undersökningen kom man fram till
liknande resultat. Där uppgick kategorin övriga termer, som kan jämföras med
Wiberleys kategorier generella egennamn och generella termer, till 57% av
beskrivningarna, NLS, och 41% av själva sökfrågorna. Kategorierna verk och individer,
motsvarande Wiberleys kategori individuella egennamn, uppgick i beskrivningarna till
54%.

Hur har man då resonerat när det gäller indexeringen i en databas som vänder sig direkt
till humanister, som till exempel MLA International Bibliography? Som jag också
påpekade tidigare i kapitel 3 så visar det sig faktiskt att man brutit trenden och att man
verkligen har anpassat tesaurus och ämnesord efter den typ av termer som humanister
efterfrågar. Detta kan mycket väl bero på att man inom The Modern Language
Association verkligen velat tillgodose de humanistiska forskarnas informationsbehov
och därför utvecklat ett eget indexeringsssytem och tesaurus som grundar sig på andra
principer än tesaurer inom till exempel naturvetenskap.

Individuella egennamn, kronologiska och geografiska termer, disciplintermer etc. som
både Wiberleys undersökning och Getty-undersökningen kom fram till var essentiella i
den humanistiska informationssökningen är inkluderade i MLA International
Bibliographys ämnesordslista. Man har även inkluderat den typ av övriga termer som
normalt anses tillhöra ämnesordslistor. I Getty-undersökningen kom man fram till att
när humanister använder denna typ av övriga termer så gör de det gärna ihop med den
typ av termer som är typisk för informationssökning inom humaniora, till exempel
individuella egennamn som jag nämnde tidigare (Bates et al. 1993, s. 19). Att man kan
kombinera dessa olika typer av termer gör MLA International Bibliography till en
databas med mycket stor potential när det gäller informationsåtervinning inom
humaniora.

4.2 Det inkluderade materialet i MLA International Bibliography

En annan aspekt av humanisters informationsbehov är vilken typ av material som
inkluderas i databasen. En av MLA International Bibliographys stora fördelar är att
praktiskt taget alla typer av material inkluderas. Från tidsskriftsartiklar till avhandlingar
och monografier. Humanistiska forskare använder i hög grad olika former av
publikationer som underlag i sin forskning. Ahlbäck påpekar i en artikel att anledningen
till att humanistiska forskares intresse är så lågt inför referensdatabaser kan vara att det i
hög grad endast är artiklar som inkluderas i dessa. Detta har återigen att göra med att
databaser inom humaniora har kommit att baseras på den struktur som redan funnits i
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databaser inom naturvetenskapliga ämnesområden. Enligt Ahlbäck använder sig
humanistiska forskare i högre grad av monografier (ca 70%) än artiklar (ca 30%)
(Ahlbäck 1987, s. 14). Som jag nämnde i kapitel 3.2.1 har man i MLA International
Bibliography inga begränsningar vad gäller publikationstyp av det inkluderade
materialet. En stor del av det material som inkluderas är böcker samt artiklar i böcker
eller tidskrifter, men även sådant som filmer, ljudupptagningar, datafiler etc. tas med.

Ytterliggare en aspekt som är av stor vikt när det gäller en databas inom humaniora är
att den är tvärvetenskaplig, vilket ju också MLA International Bibliography är (Walker
1990, s.37f). Önskemål om en tvärvetenskaplig databas inom humaniora framkom även
av en nordiska undersökning av humanistiska forskares informationsbehov (Lönnqvist
1988, s. 116). När det gäller de ämnen som ingår i MLA International Bibliography -
litteraturvetenskap, lingvistik och folklivsforskning - kan följande exempel få belysa
detta faktum. Anta, rent hypotetiskt, att någon har skrivit en avhandling som handlar om
betydelsen och användningen av ordet troll i svenska folksagor. Detta ämne innefattar
både litteraturvetenskap, lingvistik och folklivsforskning och skulle mycket väl kunna
finnas med bland referenserna i en databas över respektive ämnesområde. Eftersom alla
dessa ämnen ingår i MLA International Bibliography behöver man endast söka i en
databas för att få fram denna referens.

4.3 Förbättringar av MLA International Bibliography

Det finns alltså många positiva aspekter när det gäller MLA International Bibliographys
anpassning till humaniora och databasen är i de flesta avseenden mycket användbar
inom de ämnesområden som ingår. Ändå finns det en del områden som skulle kunna
förbättras och som skulle kunna medföra en ökad användning av databasen.

För det första är det, enligt min mening, databasens täckning som behöver ses över. För
en litteraturvetenskaplig forskare som till exempel ägnar sin forskning åt svensk
litteratur finns det inte mycket att hämta i MLA International Bibliography. Databasen
har, som jag nämnt tidigare, en mycket stark amerikansk och anglosaxisk prägel. Det
finns visserligen inga restriktioner när det gäller språk och ursprungsland när det gäller
det inkluderade materialet, men andelen "utländskt" material, det vill säga icke-
engelskspråkigt, är mycket litet. Antingen borde man, enligt min mening, helt utesluta
sådant material eftersom en sökning på till exempel en svensk författare aldrig kan ge
en rättvisande bild av vad som skrivits om denne, eller så borde man lägga ner ännu mer
kraft på att förbättra den internationella prägeln.

Det skulle också underlätta själva sökprocessen om man tilldelade varje indexerat
objekt ett abstract. Detta skulle, som jag nämnde i kapitel 3.2.5 öka både möjligheten att
göra riktiga relevansbedömningar av sökträffarna och möjliggöra användningen av
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fritextsökningar (Tibbo 1993, s.1f). Inom de flesta ämnesområden, och således även
inom humaniora, är abstract ett utomordentligt verktyg när det gäller att välja ut
relevanta artiklar. Även om tilldelningen av ämnesord har gjorts på ett korrekt sätt får
man inte fram hela sanningen om vad artikeln handlar om. I stället för att beställa flera
artiklar som visar sig vara irrelevanta kan man kanske tack vare ett abstract sålla ut ett
par som verkligen handlar om det man är ute efter. I en eventuell fjärrlånesituation kan
man på så sätt minska både det administrativa arbetet och kostnaderna både för det
inlånande och utlånande biblioteket.

Ytterliggare ett område som skulle kunna förbättras är tiden det tar från att materialet
publiceras till dess att det inkluderas i databasen. Exemplet i kapitel 3.2.4 på en
eftersläpning på nio år är på tok för mycket! Detta skulle möjligen kunna avhjälpas om
man såg över systemet med frivilliga katalogisatörer. Detta system har givetvis många
positiva aspekter, kanske framförallt rent ekonomiskt. The Modern Language
Association kommer ju i och med detta system inte att betala för att katalogisatörerna
gör sitt arbete. Det enda de behöver finansiera är de personer som gör själva
inmatningen i databasen, något som ju är mycket mindre tidskrävande än själva
katalogiseringsarbetet. Ur ett ekonomiskt perspektiv vinner man förstås på detta system,
men både ur användarperspektiv och trovärdighetsperspektiv är det katastrofalt.
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5. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i ett resonemang kring humanistiska
forskares informationsbehov och indexering av humanistisk litteratur, undersöka och
utvärdera MLA International Bibliography. De frågeställningar som tas upp är:

• Vilken typ av vokabulär används inom humaniora? Vad innebär detta för indexering
av humanistisk litteratur?

• Hur söker humanistiska forskare information och vilken typ av information söker
de? Vad får detta för konsekvenser för utvecklandet av databaser inom humaniora?

• Hur är MLA International Bibliography uppbyggd? Hur fungerar dess
indexeringssystem - CIFT (Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access
System)?

• Hur svarar MLA International Bibliography gentemot de informationsbehov som
humanistiska forskare kan antas ha?

För att svara på de två första frågeställningarna har jag i huvudsak använt mig av två
undersökningar. Dels en undersökning av Stephen Wiberley som gick ut på att
identifiera vilken typ av vokabulär som används inom humaniora. Dels en undersökning
utförd vid The Getty Art History Information Program som gick ut på att studera hur
humanistiska forskare söker i databaser online.

Informationsåtervinning inom humaniora problematiseras ofta pga att vokabulären som
används inom de humanistiska ämnesområdena anses oprecis. Detta medför svårigheter
vid sökningar i humanistiska databaser. Detta faktum har dock ifrågasatts och
undersökningarna av Wiberley och Getty visar att den vokabulär som används inom
humaniora är minst lika exakt som den som används inom naturvetenskap. Det finns
dock en skillnad som innebär att man inom humaniora använder en annan typ av
vokabulär än inom naturvetenskap. Eftersom konstruktionen av ämnesordslistor och
tesaurer bygger på gängse uppfattning om vilken typ av vokabulär som skall inkluderas
missgynnas humanister. Wiberley och Getty menar att man i databaser inom humaniora
bör anpassa ämnesord så att de passar den humanistiska vokabulären bättre.

Det finns även andra aspekter som gör att humanistiska forskare missgynnas av
databasernas konstruktion. De använder i hög grad primärkällor i sin forskning, vilka
inte finns med i bibliografiska databaser. De har även behov av att databasen inkluderar
äldre material eftersom humaniora till sin natur är kumulativ. Eftersom humanister
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använder många slags publikationer som underlag för sin forskning är det även av vikt
att databasen inkluderar detta.

MLA International Bibliography är en tvärvetenskaplig databas med referenser till
litteraturvetenskap, lingvistik och folklivsforskning. Den började ges ut i tryckt form
redan 1922 och 1978 introducerades databasen online. På grund av brister i söksystemet
påbörjades tidigt ett arbete med att utveckla ett effektivt indexeringssystem. Detta
system, som kallas CIFT (Contextual Indexing and Faceted Taxonomic Access System)
introducerades 1981.

MLA International Bibliography har i många avseenden anpassats för humanistiska
forskares behov. Hänsyn har tagits till vilken typ av vokabulär som används inom
humaniora och denna har inkluderats bland ämnesorden. Hänsyn har även tagits till
vilken typ av material som efterfrågas av humanistiska forskare. I databasen inkluderas
olika typer av material, inte endast artiklar som är fallet i många naturvetenskapliga
databaser.

Trots detta finns det områden som kan förbättras. MLA International Bibliography
skulle vinna på att inkludera mer material med internationell prägel. Avsaknaden av
abstracts är också en stor nackdel som skulle kunna avhjälpas. Man måste även bli
bättre vad gäller eftersläpningen av det inkluderade materialet för att förbättra
databasens aktualitet.
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