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1. Inledning 

Kunskapsorganisation är en karaktäristisk del av biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Katalogiseringen identifierar ett dokument som fysiskt objekt och klassifikationen presenterar 

dokumentets huvudämne. Allt detta är naturligtvis nödvändigt för att återvinning av dokumenten 

ska vara möjligt i en större samling. Men katalogisering och klassifikation beskriver inte innehållet i 

dokumenten till fullo och därför är indexering ytterligare ett viktigt verktyg inom 

kunskapsorganisation. 

En av indexeringens huvuduppgifter är att hjälpa en användare att återvinna relevanta dokument när 

de har ett specifikt informationsbehov men inte känner till vilka dokument som kan tillfredsställa 

detta. Högsta möjliga exhaustivity brukar därför vara önskvärt, det vill säga att hela dokumentets 

huvudinnehåll tydligt uttrycks av indexeringstermerna. Indexeringstermer används idag till stor del 

som ingångar i databassökningar och ju högre exhaustivity dokumentets indexering har desto lättare 

är det att hitta. När en mängd dokument väl är återvunna vill användaren naturligtvis snabbt kunna 

få en uppfattning om vad dokumenten i sin helhet handlar om, vilket indexeringstermerna också 

bidrar till. Vilket innehåll och vilka aspekter i ett dokument som är relevanta beror förstås mycket 

på vilken disciplin eller situation användaren befinner sig i, men när det gäller allmänna kataloger 

praktiseras av flera institutioner en princip om minst 20% representation per ämnesord i ett 

dokument för att göra en indexeringsterm relevant. Man kan dock fråga sig om detta är tillräckligt 

när informationsmängderna ständigt växer och fler dokument således kommer att likna varann på 

dessa övergripande nivåer. Aktuell indexeringspraxis kanske måste ses över? 

Samtidigt som informationsmängderna och därmed också kraven på exhaustive indexing ökar pågår 

också kritiska diskussioner om bristande ämnesordlistor särskilt inom ett specifikt ämne, musik. 

Inkonsekvent begreppsanvänding och bristande medvetenhet om de fällor som finns när det 

kommer till bland annat genrebegrepp är exempel på problem inom musikindexering. På grund av 

denna kritik motiveras studier av indexering just för musiklitteratur. Faller stora delar av 

ämnesinnehållet bort då musiklitteratur indexeras? Denna uppsats kommer att utgöra en studie av 

exhaustivity inom musiklitteratur katalogiserad i Sveriges nationalkatalog LIBRIS. 

1.2 Bakgrund 

Vi lever idag i ett informationsklimat där materialmängden snabbt ökar i databaser, arkiv, i 

bibliotekskataloger och på internet. Det säger nästan sig självt att när fler dokument finns krävs ett 

välorganiserat system för kunskapsorganisation för att hitta rätt i den enorma informationsdjungeln. 

I databaser och bibliotekskataloger är indexering ett viktigt verktyg för informationsåtervinning 

eller information retrieval. Relevansen av väl utförd indexering ökar dessutom i takt med att 

informationsmängden växer. Men brukas detta verktyg så pass väl som det skulle kunna? 

Lancaster beskriver problemet med informationsåtervinning i en modell där varje dokument i en 

databas representeras av ett plus eller minus. Plus står för att dokumentet skulle vara intressant för 

användarens informationsbehov och minuset för att det skulle vara ointressant. Målet är att kunna 

återvinna så många som möjligt av de intressanta dokumenten och så få som möjligt av de 

ointressanta (Lancaster 2003 s. 3). Precision och recall är två begrepp som beskriver hur pass väl 

detta lyckas. Precision ratio innebär den andel av de återvunna dokumenten som är användbara 

medan recall ratio refererar till det totala antalet återvunna dokument. 
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Man skulle kunna tänka sig att en uttömmande, exhaustive, indexering är önskvärd. Ett ämne som 

behandlas i ett dokument kan innehålla många facetter, det vill säga olika underordnade grenar av 

samma huvudämne. Begreppet exhaustive indexing innebär att ämnesbeskrivningen av ett 

dokument är komplett och representerar hela dokumentets ämnesbredd. Dess motsats finns i 

selective indexing där ett mindre antal, mer centrala och specifika, begrepp har använts (Lancaster 

2003, s. 27). Problemet med detta är dock att exhaustive indexing med många ämnesord leder till 

högre recall och därmed lägre precision. Selective indexing ger högre precision men kan å andra 

sidan utelämna facetter som skulle vara intressanta för vissa användare. Därmed i detta avseende, 

paradoxalt nog, sänka graden av precision. 

Det är lätt att tänka sig att det finns fördelar med både exhaustive och selective indexing och att 

många respektive få ämnesord skulle vara synonymt med begreppen. Så enkelt är det dock inte. 

Begrepp som specificity handlar om den nivå dokumentet beskrivs på. Specificity kan åstadkommas 

både med få precisa termer och med flera termer som tillsammans beskriver hela innehållet i ett 

dokument. Lancaster ger exemplet: 

”Suppose that the first topic is 'architecture of cathedrals'. This might be indexed under the term 

ecclesiastical achitecture which is not completely specific. To increase specificity the indexer might 

add a second term, cathedrals. The joint use of the two terms precsely represents the topic of 

discussion.” (Lancaster 2003, s. 27) 

Med andra ord, exhaustive indexing är i teorin inte nödvändigtvis sammanknutet med många 

ämnesord. Studier behöver därför göras inom området för att ta reda på hur indexering genomförs i 

olika databaser och hur det påverkar informationsåtervinning av ett aktuellt dokument.  

John W. East presenterar i artikeln Subject retrieval of scholarly monographs via electronic 

databases en studie som genomförts för att undersöka indexering av monografier inom 

humanistiska ämnen. Den empiriska metoden utgjordes av en kvantitativ studie där det 

genomsnittliga antalet sidor per ämnesord i en monografi räknades ut och resultatet visade ganska 

låga siffror. De studerade bibliotekskatalogerna hade ett snitt på 88 sidor per ämnesord. I 

databaserna som studerats var snittet högre med 48 sidor per ämnesord (East 2006, s. 599). Utifrån 

dessa resultat frågar sig East om det är rimligt att innehållet i en monografi på 269 sidor kan täckas 

upp av 5-6 ämnesord, det vill säga om graden av exhaustivity är hög. Mitt spontana svar på denna 

fråga är givetvis att detta kan variera beroende på vad boken faktiskt handlar om, men detta kan 

vara intressant att studera i vetenskaplig mening. Jag ämnar i denna uppsats att genomföra en 

liknande studie i en svensk kontext och inom ett ämne jag är bekant med för att sedan genomföra en 

undersökning där exhaustivity i förhållande till antal ämnesord studeras. Målet är att ta vid där East 

slutar och svara på frågan om färre ämnesord resulterar i lägre exhaustivity. 

1.3 Problemformulering 

Litteratur behandlar långt ifrån alltid ett enda ämne eller ett enda perspektiv på ett ämne. För att 

främja sökbarhet i bibliotekskataloger är därför indexering viktigt utöver en första klassifikation av 

dokumentet, också särskilt med tanke på att det är ämnesord som oftast används vid sökning (East 

2006, s. 598). Indexering har dock på många håll inte visat sig vara så uttömmande som de skulle 

kunna vara. I en svensk kontext har SAB-systemet med sina möjligheter till dubbelklassning varit 

ett verktyg som kunnat visa på olika perspektiv i litteratur. Övergången till Dewey kommer dock att 

radera möjligheten att dubbelklassa och indexeringstermer blir därför ett viktigt verktyg för att 

beskriva den totala ämnesbredden i ett dokument.  
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I generella bibliotekskataloger såsom LIBRIS samt folkbibliotekskataloger representeras en stor 

mängd litteratur som ska vara åtkomlig för användare på alla tänkbara nivåer och med mycket 

varierande intresseområden. Ett fenomen jag själv stött på i bibliotekskataloger av detta slag är att 

många dokument indexeras med mycket få ämnesord, medan vissa andra indexeras med ett stort 

antal termer. Inkonsekvens kan ur denna aspekt skapa stor förvirring för användaren då man tror att 

en sökning återvunnit samtliga dokument som finns inom det man letar efter. Detta är förstås 

förutsatt att färre ämnesord är likställt med en lägre grad av ämnesrepresentation och därmed lägre 

exhaustivity. Frågan är om detta stämmer i praktiken och färre ämnesord verkligen ger sämre 

möjligheter för en användare att hitta den information som efterfrågas. 

Musik är ett område som är brett i sitt innehåll. Allmänna verk om musikhistoria samsas med 

artistbiografier, musikanalyser eller böcker om genrer vilka ofta har en sociologisk utgångspunkt. 

Indexering är ett mycket viktigt verktyg då klassifikationen inom musik i SAB-systemet klassar 

musikstil eller bruksfunktion, instrument och geografisk område snarare än typen av litterärt 

innehåll. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan antal ämnesord och exhaustivity i 

indexering av monografier inom ämnet musik. Målet är att ta reda på om färre ämnesord faktiskt 

innebär lägre exhaustivity av innehållet i ett dokument. 

Den empiriska studien har två delar. Jag kommer att: 

 undersöka antalet ämnesord per monografi för att få kvantitativa uppgifter om  

genomsnittlig antal ämnesord i LIBRIS.  

 undersöka vilken grad av exhaustivity som uppnås med de aktuella ämnesorden för enskilda 

dokument.  

Utifrån detta ämnar jag svara på frågeställningen: 

 Hur ser relationen ut mellan antal ämnesord och exhaustivity i indexering av monografier 

om musik? 

1.5 Avgränsningar 

Då ämneskunskaper är önskvärt vid studier av indexeringskvalité har jag avgränsat mitt 

studieområde till musik. Jag har en del akademiska poäng inom musikvetenskap samt ett livslångt 

intresse för musik och känner därför att ämnet är bäst lämpat vid denna typ av studie. Endast böcker 

på svenska, danska, norska samt engelska har använts då ämnesbestämning är en del av studien och 

jag måste kunna förstå innehållet i böckerna. Jag avgränsade dessutom populationen till böcker från 

år 1990 och framåt, detta av anledningen att göra populationen mer hanterbar vid urvalet.  

Jag har valt LIBRIS som plattform för studien med tanke på att det är Sveriges forskningsbiblioteks 

nationella katalog. I egenskap av detta är LIBRIS en stor resurs för forskare och kanske främst 

studenter, särskilt inom humaniora där monografier fortfarande är en stor informationskälla. En 

katalog av detta slag bör därför tillhandahålla en tillförlitlig sökresurs för den breda användargrupp 

som brukar den. En jämförelse med folkbibliotekskataloger hade varit intressant att göra, men 

skulle i detta fall innebära alltför mycket arbete. 
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I och med att LIBRIS är en svensk katalog får antas att främst svenska ämnesord används vid 

sökning och jag kommer därför att endast räkna ämnesord på svenska. I katalogposterna finns ofta 

även engelska termer som är sökbara i databasen, LIBRIS tillämpar utöver Svenska ämnesord bland 

annat Library of Congress Subject Headings (LCSH). Till vilken utsträckning användare använder 

sig av svenska respektive engelska termer vid sökning är svårt att säga, men inför denna 

undersökning har jag utgått ifrån att LIBRIS är ett svenskt verktyg där svenska söktermer till största 

del används. 

2. Teori 

Teoribildning för undersökningen i denna uppsats har jag tagit från Wilfrid F. Lancasters 

beskrivning av vad som utgör exhaustive indexing (Lancaster 2003, s. 27 - 35). Teorin går dels ut på 

vad exhaustive indexing innebär och dels hur man på bästa sätt åstadkommer detta i praktiken. 

Utifrån Lancasters beskrivning av detta, vilket presenteras nedan, har jag utvecklat den 

rankningsskala för exhaustivity som uppsatsens undersökning grundas på. rankningsskalan kommer 

att presenteras i kommande kapitel. 

Exhaustivity eller på svenska uttömmandegrad är ett begrepp som beskriver hur stor del av 

ämnesinnehållet i ett dokument som täcks upp av indexeringstermer. Enligt Lancaster (2003 s. 28-

29) har begreppet två facetter, exhaustivity eller breadth, samt specificity eller depth, vilket kan 

orsaka en del förvirring. Exhaustivity innebär i sig självt hur stor del av dokumentets olika 

huvudämnen och facetter som täcks in av indexeringen, alltså vilken bredd indexeringen har, men 

begreppet är också ett samlingsnamn för indexeringens totala uttömmandegrad. Specificity innebär 

istället hur specifikt begreppen beskriver innehållet och Lancaster menar att när en ny 

indexeringsterm läggs till ökas antingen exhaustivity eller specificity för dokumentbeskrivningen 

(ibid.). För att minska förvirringen kommer jag i denna uppsats angående uttömmandegrad som 

helhet hädanefter tala om exhaustivity. Termen breadth kommer hädanefter att benämnas som bredd 

medan depth kvarstår som sin synonym specificity. Ämnesord som ökar bredd kan vara synonyma 

begrepp eller termer med liknande innebörd, exempelvis ”pop” och ”popmusik”. Ämnesord som 

ökar specificity visar en mer utstuderad del av en överordnad hierarki, exempelvis ”kromatik” eller 

”funktionsanalys” under huvudämnet ”harmonik”. 

Selective indexing, selektiv indexering, brukar ses som motsatsen till exhaustive indexing. Selektivt 

indexerade dokument har färre ämnesord, men är termerna tillräckligt specifika kan en hög grad 

exhaustivity ändå uppnås. Selektiv indexering är enligt Lancaster trots allt inte att föredra, ett 

problem är exempelvis att möjligheterna till kombinerade söksträngar blir mindre. Skickas en 

söksträng med tre ord är sannolikheten för hög recall signifikant mindre om databasen har ett snitt 

på tre indexeringstermer per dokument än om snittet ligger på 20 termer (Lancaster 2003 s. 33). 

Selectivity leder alltså i teorin till lägre recall och inte nödvändigtvis högre precision. Ska selectivity 

fungera på ett bra sätt måste indexeraren vara väl insatt i det ämne det aktuella dokumentet handlar 

om för att hitta de mest relevanta ämnesorden. Även om detta är fallet så kräver selektiv indexering 

med högt djup mycket tid och resurser. 

Enligt Lancaster (2003 s. 34) är det oftast bättre att använda flera specifika termer än färre mer 

generella. Termer som ofta används, vilket ofta stämmer på mer generella ämnesord, ger mycket 

högre recall vilket gör det svårare för användaren att hitta relevanta dokument. Generella termer bör 

överhuvudtaget inte användas till dokument med ett specifikt innehåll då detta gör att de generella 

dokumenten blir svårare att skilja från de specifika. Bredd är också viktigt, vilket kan åstadkommas 

även genom många specifika termer men också genom vissa mer generella begrepp, allt beror 

förstås på dokumentets innehåll samt vilka begrepp det handlar om (Lancaster 2003, s. 28). 
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En hög bredd bland ämnesorden gör alltså dokumentet lättare att hitta, det vill säga graden recall 

höjs. Fler dokument i en databas innebär dock att ämnesorden förekommer oftare vilket kan leda till 

alltför hög recall, att mängden dokument blir något negativt. Dokument bör i detta avseende 

indexeras med så många specifika termer som möjligt för att en hög grad av precision och en lagom 

hög grad recall ska uppnås. Specificity är alltså enligt Lancaster viktigare än bredd för att skilja och 

separera dokument med generellt innehåll från mer specialiserade dokument och därmed göra 

möjligt för användaren att återvinna en lagom mängd dokument. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Indexeringspraktikens relevans 

Henk Voorbij (1998) har studerat relevansen av indexering i två studier som presenteras i artikeln  

Title keywords and subject descriptors: A comparision of subject search entries of books in the 

humanities and social sciences. Den första studien mätte hur pass överensstämmande ord i titel och 

ämnesdeskriptor var för en grupp monografier. En grupp bibliotekarier bedömde beskrivningen av 

totalt 475 titlar i en skala från att orden i titeln överensstämmer helt eller delvis med deskriptorn till 

att de inte alls gör det. Resultaten av denna studie visar att hela 37% av de undersökta titlarna inte 

överensstämmer med deskriptorerna och sökbarheten blir ”considerably enhanced” med 

kompletterande deskriptorer. I Voorbijs andra studie har man tagit fram ett antal fria nyckelord samt 

dess motsvarigheter i kontrollerad vokabulär. Sökexperiment har sedan genomförts och resultaten 

bedömdes mot varandra med fokus på recall. Här visade resultaten en övervägande styrka i sökning 

med deskriptorer, särskilt i breda ämnen där graden recall höjdes signifikant. Ett smalare ämne 

gynnades av nyckelord, men flest antal dokument återvanns även här med deskriptorer, vilket enligt 

Voorbij var ett väntat resultat i studien. Voorbijs slutsats av studierna är att ämnesdeskriptorer har 

stor betydelse för informationsåtervinning då studierna visat att ”25% of the relevant hits cannot be 

found by title keywords because of the wide diversity of terms, while 18% of the relevant hits 

cannot be found by title keywords because the title gives insufficient clues” (Voorbij 1998, s. 475). 

Ytterligare fördelar med ämnesdeskriptorer listas, exempelvis förmågan att gruppera synonymer 

under en rubrik. Resultaten av de två studierna pekar på hur viktigt indexering är för 

informationsåtervinning. Titlar speglar inte alltid ämnesinnehåll och nyckelordssökning kan därför 

leda till väldigt inkonsekventa resultat.  

3.2 Indexering av monografier inom humaniora 

John W. East beskriver i artikeln Subject retrieval of scholarly monographs via electronic databases 

(East 2006) hur ämnesåtkomst för monografier inom humaniora måste förbättras, då han tidigt 

konstaterar att forskare inom denna disciplin sällan eller aldrig använder ämneskatalogen när de 

söker efter information. Detta lämnar indexering som den viktigaste källan för 

informationsåtervinning i bibliotekskataloger. Easts studie är kvantitativ och går ut på att räkna hur 

många ämnesord som i genomsnitt förekommer för varje monografi i olika kataloger och databaser. 

Resultatet visar stora skillnader i åtkomstmöjligheter mellan olika index då genomsnittsantalet 

ämnesord varierar.  

East studerade bibliotekskatalogerna Library of Congress och University of California Libraries 

katalog MELVYL. Dessa hade ett snitt på 3,1 ämnesord. Databasen som studien fokuserade på, 

Philosopher's Index, snittade på 5,6 ämnesord. Monografierna hade ett medelvärde på 269 sidor. I 

bibliotekskatalogerna stod varje ämnesord för 88 sidor och i databaserna för 48 sidor (East 2006, s. 

599).  
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East frågar sig om 5-6 termer är tillräckligt för att beskriva innehållet i en 269 sidor lång bok och 

menar att ämnesdetaljer faller bort med så pass få ämnesord (ibid. s. 600). Som lösning på detta 

diskuterar East sökning i fulltext, vilket i sig kan bli problematiskt då fulltextsökningar leder till 

extremt låg precision. Indexering av enskilda kapitel, genom så kallade dokumentsurrogat för 

kapitel i monografier, skulle enligt East leda till en mer detaljerad sökbarhet utan att mängden 

träffar blir för stor. Detta blir dock en kostsam process som måste utföras automatiskt för att bli 

gångbar. Denna teknik finns inte ännu (ibid. s. 604). 

En kvalitativ studie av indexering för monografier har genomförts av Snunith Shoham och Rochelle 

Kedar (Shoham & Kedar 2001). Studien gick ut på att undersöka styrkor och svagheter med 

thesaurusbaserad indexering genom att bland annat analysera ”fel” som kan begås under 

indexeringsarbetet. I studien deltog en grupp mindre erfarna bibliotekarier vilka med hjälp av 

Thesaurus of Indexing Terms indexerade 50 monografier. Dessa resultat jämfördes mot 

indexeringen hos en så kallad expertgrupp som bestod av mycket erfarna bibliotekarier. Målet var 

att hitta och analysera skillnader i indexeringspraxis. De sammanställda resultaten gav också data 

rörande bland annat antal indexeringstermer per monografi, vilket i detta fall handlade om 3 – 5 

termer per bok beroende på disciplin. I indexeringsförsöken tenderade de mindre erfarna 

bibliotekarierna att använda fler ämnesord än de mer erfarna. De angav också för vissa verk 

ämnesord som inte uppfyllt 20% av det aktuella verket, vilket var en standard som eftersträvades. 

Vid analys av detta kommer Shoham och Kedar fram till att 20%-regeln är en för skarp gräns för de 

bibliotek som studerats, många användare har nytta av att känna till även smalare delar av ett verk. 

Med andra ord, att sänka procentgränsen för denna tumregel skulle öka graden exhaustivity. Fler 

scope notes, hänvisningar om användning, skulle också behövas i det aktuella Thesaurus of 

Indexing Terms för att undgå inkorrekt användning av indexeringstermer. 

4. Metod 

Uppsatsens studie är uppdelad i två delar. I den första delen räknas antal ämnesord per monografi 

för att få fram ett medelvärde för hela urvalet. Detta för att utifrån medelvärdet kunna skapa de 

grupper (lågt antal, medelantal och högt antal ämnesord) som ska jämföras i den andra delen av 

studien där graden av exhaustivity hos de aktuella ämnesorden bedöms. Genom att titta på 

skillnader mellan grupperna kan jag undersöka om det finns ett samband mellan antal ämnesord och 

exhaustivity. Här följer redogörelser för metoden till de olika delarna av studien, samt val av 

population och urval. 

4.1 Population och urval 

Jag har valt population för studien med hjälp av boolesk sökning i LIBRIS. Populationen utgjordes 

av böcker klassade inom ämnet musik, med avgränsning med tanke på språk och utgivningsår. 

Strängen ”TREE:(Ij) SPRÅK:(swe OR nor OR dan OR eng) ÅR:(199? OR 20??)” användes i 

LIBRIS och träffarna avgränsades sedan till materialtypen böcker.  

Populationen Ij med avgränsningar bestod vid studiens tillfälle av 13949 individer vilket innebar att 

ett urval gjordes för att kunna genomföra studien. Ett stickprov på ursprungligen 60 titlar 

genomfördes med hjälp av en slumpgenerator. Vid min deadline för datainsamling hade jag dock 

ännu inte fått tag i fem av titlarna och det slutgiltiga urvalet bestod alltså av 55 individer. Fysiskt 

har jag fått tag i böckerna på Göteborgs universitetsbibliotek, Statens musikbibliotek samt via 

fjärrlån. För en lista på undersökta monografier, se bilaga 1 där den exel-fil jag använt mig av i 

arbetet presenteras. 
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När stickprovsundersökningar av detta slag genomförs ökar reliabiliteten ju större stickprovet är. 55 

individer av en total population på 13949 är ett väldigt litet urval och därför bör resultaten av denna 

studie ses med kritiska ögon från början. Det hade också varit önskvärt att genomföra ett 

signifikanstest för att styrka relevansen i urvalet och därmed höja studiens reliabilitet. Jag har tyvärr 

inte haft tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna göra detta inom uppsatskursens omfång. 

4.2 Undersökning av ämnesord 

I studiens första del har jag valt metod utifrån John W. Easts artikel Subject retrieval of scholarly 

monographs via electronic databases (East 2006) för att samla kvantitativ data. Ämnesord har 

räknats för att ta fram medelvärde för antal ämnesord per monografi. Denna undersökning är 

betydande för att ta fram data om hur många ämnesord per monografi som i LIBRIS kan räknas 

som lågt eller högt, vilket påverkar hur undersökningsgrupperna i den senare delen av studien 

kommer att se ut. 

För räkning av ämnesord har jag också här utgått ifrån East. I de studerade bibliotekskatalogerna 

räknade East fraser såsom ”Philosophical anthropology” som ett ämnesord och underrubriker såsom 

” Economics – Religious aspects” som separata termer, i detta fallet två (East 2006, s. 599). Som 

ämnesord kommer jag alltså att räkna samtliga sökingångar. Både pre- och postkoordinerad 

indexering förekommer i LIBRIS och därför räknas varje enskild fras och underrubrik som ett 

ämnesord
1
. Ämnesord som består av flera termer räknas alltså bara en gång och samtliga unika 

termer räknas en gång vardera. Det är posterna i LIBRIS onlinekatalog som använts för räkning av 

ämnesord. 

I LIBRIS förekommer dubbelklassning i SAB vilket förstås inte diskuterats i Easts artikel och jag 

har varit tvungen att ta ställning till hur detta ska behandlas. I de fall en bok dubbelklassats har jag 

inte räknat den eller de ytterligare SAB-rubrikerna som ämnesord. Detta för att sökexperiment på 

SAB-rubriker visat att efterfrågade titlar fallit bort. Ibland har dock information funnits i fältet 

”Indexterm och SAB-rubrik” i LIBRIS-posterna. Dubbelklassning har förekommit även här och då 

dessa termer har visat sig vara sökbara har varje unikt ämnesord i detta fält räknats. Deweyrubriker 

eller övriga klassifikationssystem har överhuvudtaget inte tagits hänsyn till då de ännu ej är allmänt 

etablerade i Sverige.  

Då jag avgränsat min undersökning till svenska ämnesord räknas enbart de ord och termer som 

vanligen används i svenska språket. Exempelvis, ett dokument med ämnestermen ”rock musicians” 

har på svenska endast sökingången ”rock” och därför räknar jag det till ett ämnesord. Ett dokument 

med LCSH-rubriken ”Punk rock - Sweden” samt de svenska ämnesorden ”Punkrock – Sverige” har 

sökingångarna ”punk”, ”rock”, ”punkrock” samt ”Sverige”, här finns totalt fyra ämnesord. Eftersom 

att de studerade monografierna är klassade inom Ij, musik, har termen ”musik” inte räknats som 

individuellt ämnesord de gånger det förekommit. 

 

 

 

 
                                                 
1 Pre-koordinerad indexering innebär att termerna presenteras i strängar, post-koordinerad att de presenteras som 

separata ämnesord (Benito 2001). 
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4.3 Undersökning av exhaustivity 

Studiens andra del, bedömning av exhaustivity, går ut på att ranka indexeringen hos samtliga 

monografier på en skala för exhaustivity jag utvecklat. Inspiration till utvecklingen av skalan för 

exhaustivity har jag till viss del hittat i Henk Voorbijs artikel Title keywords and subject descriptors: 

A comparision of subject search entries of books in the humanities and social sciences (Voorbij 

1998). I min studie ses varje monografi och dess bedömda rankningskategori på skalan för 

exhaustivity som en observation. Observationerna kommer att delas upp efter lågt, medel eller högt 

antal ämnesord och presenteras i diagram där antalet observationer i varje kategori visas (se 

diagram 2 – 4). På så sätt kan jag se hur antalet observationer med hög respektive låg rankning ter 

sig i förhållande till lågt, medel eller högt antal ämnesord. Närmare redogörelse för detta följer i 

nästa avsnitt. 

Rolling skriver i artikeln Indexing consistency, quality and efficiency att ”indexing quality can be 

defined as the degree of agreement between the terms assigned by the indexer, and an 'ideal' or 

'optimal' group of terms” (Rolling 1980, s. 71). Med detta menas alltså att varje dokument i teorin 

innehar en grupp relevanta ämnesord, en idealgrupp. Idealgruppen indexeringstermer varierar dock 

naturligtvis med tanke på vilken databas eller katalog det handlar om då användarna har olika 

intressen. Men handlar det om en generell användargrupp, vilket användarna av LIBRIS är, måste 

”kärnan” i dokumentets innehåll fram för att idealgruppen ämnesord ska hittas. Det krävs en viss 

ämnesexpertis likväl som  kunskaper om indexeringspraxis för att kunna genomföra detta.  

Studien av exhaustivity kommer att gå ut på att jämföra aktuella indexeringstermer med 

dokumentets faktiska innehåll för att få ett mått på kvalité. Detta innebär att jag själv kommer att 

göra en ämnesbedömning av en grupp utvalda dokument vilket ur forskningssynpunkt kan innebära 

problem. Bristande objektivitet är ett exempel. Att ta rollen som både forskare och informant 

innebär att resultat kan påverkas och en studie med denna metod skulle på högre nivåer inte 

accepteras. Som student saknar jag också längre praktisk erfarenhet inom området indexering vilket 

hade höjt reliabiliteten avsevärt. Voorbij (1998) samt Shoham och Kedar (2001) har i liknande 

studier ökat objektiviteten samt undgått problem med bristande praktiska kunskaper genom att låta 

olika grupper bibliotekarier genomföra den kvalitativa bedömningen och således agera 

informantgrupper. Jag har dock bedömt att det i detta fall inte finns resurser för att genomföra denna 

studie med en liknande metod. 

4.3.1 Bedömning av exhaustivity 

För att kunna ta fram en idealgrupp termer för varje dokument i studien måste jag gå igenom de 

första stegen i indexeringsprocessen. Rowley och Hartley beskriver dessa steg som familiarization, 

analysis, samt translation. I det första steget bekantar sig indexeraren med dokumentet och dess 

innehåll, det andra steget går ut på att analysera innehållet och beskriva vad dokumentet handlar om 

för att till sist, i det sista steget, kunna översätta innehållet i indexeringstermer. Översättning innebär 

förstås att göra terminologin korrekt enligt kontrollerat vokabulär, om detta används, men ofta 

också språklig översättning av vissa termer (Rowley & Hartley 2008, s. 109-110). Då jag inte är ute 

efter att indexera dokumenten utan snarare analysera vad de handlar om för att göra en bedömning 

av exhaustivity i den aktuella indexeringen är det ämnesbedömning jag ska genomföra för samtliga 

dokument. Lancaster (2003 s. 36) menar att man vid ämnesbedömning måste beakta behovet hos  

den användargrupp som databasen eller katalogen riktar sig till. Då LIBRIS är en generell katalog 

som riktar sig till användare ur flera olika discipliner med mycket varierande behov är det dock 

svårt att göra en sådan avvägning vid analysen. Istället kommer jag att använda mig av samma 

tumregel som används hos bland andra Svenska ämnesord, ett tema eller ämne ska behandlas i 

minst 20% av verket för att rättfärdiga ett ämnesord (Nauri & Svanberg 2004, s. 27). Denna metod 

leder inte till en bestämd idealgrupp termer, men identifierar de ämnen som bör representeras vid 
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det tredje steget i indexeringsprocessen, translation. När jag identifierar ämnen kommer jag att 

genomföra processen på liknande sätt som en bibliotekarie gör vid indexering. Jag tittar på titel, 

innehållsförteckning, eventuella sammanfattningar och skumläser vid behov. Förhoppningsvis ska 

min musikvetenskapliga bakgrund räcka till för att identifiera huvudämnen, men gör den inte det 

kommer jag att använda mig av musiklexikon och andra hjälpmedel för att kunna en så korrekt 

ämnesanalys som möjligt. 

Efter innehållsanalysen kommer jag att jämföra dokumentets huvudinnehåll med den aktuella 

indexeringen och gradera exhaustivity på en skala med kategorier från 1 – 8. Rankningen i skalan 

har utformats efter rankningsmodellen hos Voorbij samt utifrån Lancasters teori om exhaustivity 

som en kombination av bredd och specificity och att kombinationen av dessa karaktäriserar hög 

exhaustivity. Lägre nummer i skalan representerar högre grad av exhaustivity   hos indexeringen för 

den aktuella monografin. 

I Voorbijs studie har bibliotekarier bedömt hur väl nyckelord i titlar stämmer överens med 

deskriptorer (Voorbij 1998 s. 468). Skalan utformades utifrån deskriptorernas relation till orden i 

titeln och snarare än att gradera överensstämmande har man kategoriserat det i en skala från 1 – 7. 

Helt överensstämmande termer hamnade högst upp på skalan, synonymer hamnade därefter. 

Bredare deskriptorer i förhållande till titelorden rankas över smalare och detta följt av två kategorier 

med ”viss relation” till titelorden. Kategori 7 på skalan innebär att ingen relation finns, deskriptorn 

finns inte i titeln. Voorbijs rankningsskala lyder (Voorbij 1998, s. 468): 

1. descriptor is exactly or almost the same as word from title; 

2. descriptor is synonym of word from title 

3. descriptor is broader than word from title; 

4. descriptor is narrower than word from title; 

5. descriptor is related to word from title; 

6. descriptor has a certain relation to word from title, but it is difficult to destinguish 

between 2, 3, 4, and 5; 

7. descriptor does not appear in title at all 

Stegen i skalan har alltså en substans från tydligt överensstämmande till inget överensstämmande, 

med mellannivåer representerade. Jag har efterliknat detta i min rankningsskala men motiverat 

kriterierna efter Lancasters teori om exhaustivity som kombination av bredd och specificity. Denna 

typ av skala, en slags rankningsmodell där observationerna kategoriseras, passar i detta fall. 

Bedömningen i denna studie är subjektiv och att kategorisera nivån av exhaustivity snarare än att 

gradera den är därför mer passande, varför jag har valt att använda Voorbijs kategoriserande 

rankningsmodell för att bedöma grad av exhaustivity. Voorbij har också presenterat den insamlade 

datan i diagram där observationerna presenteras i staplar kategori för kategori, vilket jag också har 

anammat då det är en passande redovisningsmetod. 

Ett grundläggande mått för hög exhaustivity är givetvis att innehållet i den aktuella boken till fullo 

representeras. Innehållsanalysen kommer att resultera i ett eller flera huvudämnen för varje studerad 

monografi och hög exhaustivity kan endast uppnås om samtliga ämnen representeras i indexeringen. 

Skalans kategorier är därför uppdelade i två tydliga sektioner, kategori 1 - 4 representerar 

indexering där alla huvudämnen finns bland ämnesorden, kategori 5 - 8 representerar indexering där 

huvudämnen saknas bland ämnesorden. 

Sammanfattar vi Lancasters teori är specificity viktigare än bredd då detta leder till högre precision. 

Böcker där ämnesorden har hög specificity rankas därför högre på skalan för exhaustivity. Är den 

aktuella indexeringen på något sätt breddad ökar dock möjligheterna till hög recall, vilket är bättre 
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än en sparsamt genomförd indexering som sannolikt leder till lägre recall. Det ideala sättet att 

indexera ett dokument är enligt denna teori att samtliga huvudämnen i ett dokument finns 

representerade och att termerna uttrycker både relevant bredd och högsta möjliga specificity. Med 

relevant bredd menas förstås ämnesord som representerar verket och ökar möjligheterna till 

återvinning utan att plocka fram alltför många irrelevanta resultat. Ett verk om Heavy Metal-bandet 

Iron Maiden har exempelvis indexeringstermen ”hårdrock”. Här skulle relevant bredd kunna 

åstadkommas med den liknande termen ”Heavy Metal”, medan termen ”rock” är alltför bred och 

skulle resultera i irrelevanta träffar och alltför hög recall.  

Min rankningsskala är alltså uppdelad i två sektioner, 100% ämnesrepresentation (kategori 1 - 4) 

samt mindre än 100% (kategori 5 - 8) ämnesrepresentation. Sektionerna är i sin tur uppdelade i 

kategorier där bredd rankas lägre än specificity, men kombinationen av dem är ideal. Detta innebär 

att skalan har 8 kategorier och kriterierna lyder: 

1. 100% av huvudämnena finns representerade och termerna uppvisar både relevant bredd 

och hög specificity; 

2. 100% av huvudämnena finns representerade och termerna uppvisar hög specificity; 

3. 100% av huvudämnena finns representerade och termerna uppvisar relevant bredd; 

4. 100% av huvudämnena finns representerade i den aktuella indexeringen; 

5. mindre än 100% av huvudämnena representeras, men termerna uppvisar både relevant 

bredd samt hög specificity; 

6. mindre än 100% av huvudämnena representeras, men termerna uppvisar hög specificity; 

7. mindre än 100% av huvudämnena representeras, men termerna uppvisar relevant bredd; 

8. mindre än 100% av huvudämnena finns representerade i den aktuella indexeringen 

Skalan består alltså av åtta kategorier där var och en representerar olika grader av representation 

och överensstämmande mellan ämnesinnehåll och indexeringstermer, bredd och specificity. 

Avvägning av vad som klassats som bredd respektive specificity avgörs från fall till fall då alla 

böcker har olika ämnesinnehåll och inte kan bedömas efter en statisk mall. Generella verk inom ett 

avgränsat ämne kan indexeras med färre, bredare ämnesord för att nå upp till den högsta 

rankningskategorin. Verk med mångfacetterat och specifikt innehåll gynnas däremot av fler 

ämnesord för att synas i katalogen och särskiljas från de generella verken, vilket Lancaster (2003, s. 

34) förklarar. Ämnesrepresentation har likaså bedömts från fall till fall. Då jag inte använt 

etablerade indexeringstermer vid ämnesbedömningen har bedömning av de aktuella termernas 

överensstämmelse och relevans gentemot innehållet blivit nödvändigt att göra. Det är här mina 

kunskaper om musik kommer in. Hur en enskild person upplever att ett ämnesord representerar 

innehållet i en bok är en subjektiv bedömning, men ju högre kunskaper man har desto mer korrekt 

kan bedömningen göras. Vid rankning av exhaustivity kommer jag dock att ställa tre grundläggande 

frågor: 

 Är samtliga huvudämnen representerade i den aktuella indexeringen? 

 Har graden exhaustivity breddats med ytterligare termer och är dessa relevanta för 

ämnesinnehållet? 

 Är den aktuella indexeringen så specifik som den skulle kunna vara? 

Den första frågan ställs för att bedöma om monografin kommer att hamna på den övre (100% 

ämnesrepresentation, kategorierna 1 – 4) eller lägre (mindre än 100% ämnesrepresentation, 

kategorierna 5 – 8) delen av rankningsskalan. De övriga två frågorna avgör vilken kategori den 

aktuella monografins exhaustivity slutligen hamnar i. Är svaret ”ja” på samtliga frågor uppnår den 
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aktuella indexeringen den högsta graden av exhaustivity vilken representeras i kategori 1 på 

rankningsskalan för exhaustivity.  

4.3.2 Metod för analys 

Metod för analysen av datan som samlats in har även den inspirerats av Voorbijs artikel Title 

keywords and subject descriptors: A comparision of subject search entries of books in the 

humanities and social sciences (Voorbij 1998). Presentation i diagram där antalet observationer i 

varje kategori visas ger den mest överskådliga bilden av exhaustivity i förhållande till antal 

ämnesord. 

Urvalet delas i denna studie upp i tre grupper valda utifrån den kvantitativa studien, dokument med 

få (lägre än medel), mellan (runt medelvärdet) och fler (högre än medel) indexeringstermer. 

Resultaten presenteras i stapeldiagram där antal observationer i respektive kategori på 

rankningsskalan visas. På så sätt kan vi se hur relationen mellan exhaustivity och antal ämnesord ter 

sig. Är hög exhaustivity beroende av ett högt antal ämnesord kommer antalet observationer i 

kategori 1 vara högt i gruppen med högt antal ämnesord och lägre i gruppen med lågt antal 

ämnesord. För att undersöka detta kommer jag att jämföra procentsatser för fördelningen mellan 

antal observationer som placerats i kategorierna 1 – 4 respektive 5 – 8. För att förtydliga kommer 

jag även att jämföra procentandelar för kategorierna grupperade om två, alltså kategori 1 – 2, 3 – 4 

och så vidare. Jag grupperar om två i och med att undersökningen varit liten och alla kategorier inte 

alltid representeras. 
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5. Resultat 

5.1 Studie av antal ämnesord 

Resultatet av studiens räkning av antal ämnesord per monografi presenteras ovan (diagram 1). 

Antalet ämnesord per monografi i varierade från 0 – 8 för individerna i urvalet, med en avstickare 

på hela 33 ämnesord. De två största grupperna ser vi är 1 – 2 ämnesord med 8 respektive 13 

observationer vardera. Grupperna 3 – 8 ämnesord är någorlunda jämnt fördelade med en spridning 

på 5 – 6 observationer vardera. Medelantalet ämnesord per monografi i urvalet blev 4,44. 

Medelvärdet ha inte nämnvärt påverkats av den enda monografi som avviker från grupperna 0 – 8 

ämnesord med sina 33, vilket annars kan vara ett problem i statistiska undersökningar då enskilda 

extremvärden uppmäts. Medelvärdet då denna observation utesluts från urvalet blir 3,91. 

Easts studie av medelantal ämnesord i kataloger och databaser inom humaniora visar ett något 

högre snitt på antal ämnesord per artikel i databaser 5,6 men signifikant lägre i bibliotekskataloger 

med endast 3,1 ( East 2006, s. 599). Att databaserna tilldelar varje dokument fler ämnesord är inte 

konstigt då dessa alltsom oftast är ämnesinriktade vilket också var fallet i Easts studie. 

Ämnesinriktning öppnar för hög specificity och ger möjligheter att indexera mindre delar av ett 

verk, allt beroende på vad användarna har för slags behov (Lancaster 2003, s. 9). Shoham och 

Kedar har räknat ut medelantal indextermer i The Israeli Centre for Libraries. Resultatet visade 4,44 

termer per monografi (Shoham & Kedar 2001, s. 38). Författarna noterar att detta medeltal stämmer 

väl särskilt med monografier inom humanvetenskaper, inom andra vetenskaper visade det sig i 

Shoham och Kedars studie vara något lägre (ibid. s. 46). Författarna poängterar dock att mängden 

israelisk facklitteratur är ganska låg och att tumregeln om 20% därför inte följs, man känner sig från 

bibliotekens sida tvungna att ange ämnesord även för mindre delar av en bok (ibid. s. 51). Jämfört 

med resultaten av Easts samt Shoham och Kedars studier har musiklitteraturen i LIBRIS ett relativt 

högt snitt på ämnesord med tanke på att detta är en generell bibliotekskatalog.  

Diagram 1 
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5.2 Studie av exhaustivity 

När antalet ämnesord per monografi samt medelvärdet 4,44 ämnesord fastställts delade jag upp 

populationen i tre grupper med lågt (0 – 3 ämnesord), medel (4 – 5 ämnesord) och fler (6 –  > 

ämnesord). Rankningen av exhaustivity sammanställdes för de tre separata grupperna och redovisas 

nedan i var sitt diagram. I text kommer jag endast att presentera kategori 1- 2 samt 7 – 8 då jag 

finner dessa mest intressanta. 

Gruppen med lågt antal ämnesord, 0 – 3, är den största med 27 observationer (se diagram 2). Vi ser 

här en ganska stor spridning i rankningen. Majoriteten av observationerna har dock fått rankningen 

1 – 4. 1 motsvarar indexering med både bredd och högsta möjliga specificity och 4 indexering som 

till fullo representerar ämnesinnehållet och således kan ses som ”godkänd” indexering, men saknar 

både bredd och specificity i indexeringstermerna. Kategori 2 är gruppens största och representerar 

indexering med hög specificity men bristande bredd, bredd som på ett positivt sätt påverkar 

möjligheterna att återvinna ett dokument. Efter följer kategori 4 som redan presenterats.  

Kategori 8 representerar undermålig indexering. Här täcker termerna inte upp innehållet fullständigt 

och sökbarheten för dokumentet har heller inte förbättrats med bredd eller specificity i de ämnesord 

som finns, eller så är indexeringen i ett ytterst fåtal fall missvisande eller helt enkelt felaktig. 

Kategorierna 5 – 7 representerar  olika kombinationer av bredd och specificity som i varje fall ökar 

dokumentets sökbarhet. 30% av observationerna i gruppen 0 – 3 ämnesord ligger i kategorierna 5 – 

8, där 8 är den största kategorin i rankningsskalan. 

19 av 27 observationer, 70,4%, har rankningen 1 – 4 och har alltså uppnått 100% 

ämnesrepresentation med olika nivåer av bredd och specificity, medan 8 av 27, 29,6%, inte har 

uppfyllt dessa krav. Kategori 1 och 2 utgörs av 11 observationer, 40%. Kategori 7 och 8 av 5 

observationer, 18,5%. 

Diagram 2 
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Mellangruppen på 4 – 5 ämnesord är den minsta med endast 12 observationer (se diagram 3). Här 

ligger rankningen på en hög nivå, 1 och 2 är de största kategorierna. Den tillfredsställande 

indexeringen i kategorierna 1 – 4 utgör här 83% av observationerna. Endast två individer har 

hamnat under gränsen för 100% ämnesrepresentation, men då också lågt under den då kategorierna 

som representeras är 7 respektive 8. Vi ser alltså i mellangruppen en övervägande tyngdpunkt på 

kategori 1 och 2 vilka representerar indexering med hög exhaustivity.  

10 av 12 observationer, 83,3%, uppfyller kraven om 100% ämnesrepresentation och 2 av 12, 16,6%, 

gör inte det. Kategori 1 och 2 utgörs av 9 observationer, 75%. Kategori 7 och 8 av 2 observationer, 

16,6%. 

Diagram 3 
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Gruppen med högt antal ämnesord har väldigt liten spridning i sina få representerade kategorier (se 

diagram 4). Hela 10 av 16 observationer har rankningen 1, det vill säga 100% ämnesrepresentation 

med termer som uttrycker både bredd och specificity.  Tre observationer har hamnat i kategori 2 och 

endast ytterligare tre observationer ligger under 100% ämnesrepresentation. De senare tre har dock 

fått rankningen 5 vilket innebär att dessa monografier indexerats med termer som uttrycker både 

bredd och högsta möjliga specificity trots att inte samtliga av bokens huvudämnen representeras.  

13 av 16 observationer, 81,2%, uppfyller kraven om 100% ämnesrepresentation, här i kategorierna 

1 – 2. 3 av 16, 19%, gör inte det vilka här representeras i kategori 5. Kategori 1 och 2 utgörs även 

dessa av 13 observationer, 81,2%. Kategori 7 och 8 finns inte representerade. 

Diagram 4 
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Studerar vi de sammanslagna resultaten av exhaustivity i ett diagram ser vi att studien visar att 

exhaustivity för musiklitteratur i LIBRIS generellt sett är ganska hög (diagram 5). 42 stycken, 

76,4%, av de 55 studerade monografierna uppvisar 100% ämnesrepresentation i kategorierna 1 – 4. 

19 stycken monografier, 34,5%, har hamnat i kategori 1 som också är den största, följd av kategori 

2 som utgörs av 14 observationer, 25,4%. Sammanslaget utgör kategori 1 och 2 här hela 60% av 

observationerna i urvalet.  

13 av 55 observationer, 23,6%, har rankats på den lägre delen av skalan för exhaustivity, det vill 

säga har mindre än 100% ämnesrepresentation (kategorierna 5 – 8). Detta är en ganska låg andel 

lägre rankade observationer. Hela 27 av 55 observationer, den ganska höga andelen 49%, har dock 

ett lågt antal ämnesord, 0 – 3, vilket i sig visar att tillräcklig exhaustivity i vissa fall är möjlig att 

uppnå även med ett färre antal termer.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Studerar vi de tre diagrammen (diagram 2 – 4) där bedömda rankningskategorier av observationer i 

grupperna för lågt, medel samt högt antal ämnesord presenteras går det att skönja vissa mönster. 

Samtliga grupper har en hög andel observationer i kategori 1, men ju fler ämnesord per monografi 

desto färre tycks observationerna i kategori 5 – 8 bli. Antalet observationer i kategori 1 är också 

övervägande i hela urvalet vilket kan ses i diagram 5. 

Diagram 5 
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6. Diskussion 

Lancaster skriver i Indexing and abstracting in theory and practice att ”Clearly, exhaustive 

indexing will require the use of more terms” (Lancaster 2003, s. 29). East frågar sig i Subject 

retrieval of scholarly monographs via electronic databases om 4 – 5 ämnesord är tillräckligt för att 

täcka upp innehållet i en monografi. Denna uppsats har gått ut på att undersöka dessa påståenden 

och frågor. Resultaten av min studie har visat att Lancasters påstående inte är så tydligt som vill 

framföras. Även i gruppen där antalet ämnesord är lågt har jag kunnat bedöma att en väldigt hög 

grad exhaustivity uppnås, mönstret visar dock tydligt att andelen observationer med låg exhaustivity 

sjunker ju fler ämnesord som tilldelas ett dokument. Till en viss del stämmer påståendet alltså, men 

uttömmande indexering går att åstadkomma även med ett färre antal termer. Vidare till Easts fråga 

om 4 – 5 termer räcker för att täcka upp innehållet i en monografi. Ja, resultatet av min studie visar 

en väldigt hög grad exhaustivity för monografierna med 4 – 5 termer (diagram 3), även fast andelen 

högt graderade monografier blir större i gruppen med över 5 ämnesord (diagram 4). När 

ämnesorden räknades per monografi visade det sig att typvärdet i studien var 2 ämnesord, följt av 

endast ett ämnesord (se kolumnen Antal ä. i bilaga 1). I ljuset av detta ville jag gärna tro att andelen 

observationer med mycket låg exhaustivity skulle bli lika stor som andelen monografier med 0 – 2 

ämnesord, men det visade sig vara felaktigt. 40% av monografierna hade 0 – 2 ämnesord, men 

endast 23,6% hamnade i kategorierna 5 – 6 som motsvarar låg grad exhaustivity. 

Enligt de kriterier jag efter Lancasters teorier och praktiska råd kring indexering har lagt upp för 

denna studie är indexeringsstandarden hos musiklitteratur i LIBRIS väldigt hög. Andelen verk med 

100% ämnesrepresentation med utökad exhaustivity har varit väldigt stor. Studien visar dock också 

att de få gånger standarden sjunker gör den det rejält. Kategori 8 är tillsammans med kategori 5 den 

största kategorin för ämnesrepresentation under 100% (se diagram 5). Titlarna som hamnat i denna 

kategori saknar representation för bokens huvudämnen och ofta har istället alltför breda 

indexeringstermer tilldelats. Boken The analysis and cognition of melodic complexity (Narmour 

1992, se även nr. 7 i bilaga 1) är ett exempel på en ganska avancerad skrift inom musikvetenskap. 

Jag har uppfattat bokens huvudteman som musik – psykologi, musiklyssning eller kognitiv teori. 

Det tilldelade ämnesordet i LIBRIS var dock enbart musikvetenskap, vilket torde vara mer eller 

mindre givet för Ij-klassade verk i en katalog för forskningsbibliotek. Även aktuell indexering för 

övriga verk i kategori 8 är av liknande karaktär och beror troligen på bristande ämneskunskaper hos 

indexeraren (se nr. 1, 7, 16, 25 och 30 i bilaga 1). 

Givetvis är det ett problem att huvudämnen faller bort när ett verk indexeras men de flesta, för att 

inte säga alla, bibliotek har ekonomiska faktorer att ta hänsyn till. Fullständigt korrekt ämnesanalys 

kräver att indexeraren är insatt i terminologi och har övriga kunskaper om det ämne som verket 

behandlar. Denna slags kompetens finns knappast på alla bibliotek och kompromisser måste göras. 

Enligt Lancaster (2003, s. 24) leder tidspressen en bibliotekarie ofta arbetar under till att endast titel, 

abstract, sammanfattning och slutsatser läses för att avgöra vad dokumentet handlar om. Rowley 

och Hartley (2008, s. 9) kompletterar denna lista med innehållsförteckning, kapitelrubriker och 

inledning. Även om dessa delar är väldigt rika på information kan det vara svårt för en icke insatt 

att korrekt indexera ett dokument inom ett smalt ämne. I LIBRIS samarbetar forskningsbiblioteken 

och olika bibliotek har möjlighet att ändra, uppdatera och förbättra poster med bristande eller 

felaktig information. Uppdatering av detta slag sker dock inte systematiskt utan vid rutinmässig 

katalogisering av nytt material vid respektive bibliotek, sannolikheten att ”rätt” bibliotekarie ska 

komma åt ”rätt” post är således troligen ganska liten.  
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Shoham och Kedar diskuterar kring tumregeln på minst 20% innehållsrepresentation för varje 

ämnesord. De bibliotekarier som deltog i Shoham och Kedars studie tenderade att frångå denna 

regel och anledningen troddes vara att man utgick ifrån att även mindre omfattande ämnen i en 

monografi kunde vara av användarnas intressen (Shoham och Kedar 2001, s. 51). Det negativa med 

en på detta sätt alltför specifik indexering skulle vara att generella verk inom eftersökta ämnen 

skulle vara svårare att hitta då fler dokument delar ämnesord och graden recall blir högre (Lancaster 

2003, s. 28). I min studie står störst andel monografier med låg exhaustivity att finna i gruppen med 

ett lågt antal ämnesord (se diagram 2). Fler ämnesord skulle med tanke på detta vara positivt oavsett 

om de uttrycker bredd eller specificity. Att kringgå 20%-regeln och istället fokusera på utstickande 

ämnen och aspekter i dokumentet som skulle kunna intressera användaren skulle i teorin kunna 

förenkla arbetet för indexeraren. Samtidigt skulle dokument som annars skulle bli bristfälligt 

indexerade kunna få upp sin grad av exhaustivity.  

Många indexeringstermer för ett dokument leder enligt min studie oftare till hög exhaustivity. Jag 

skulle vilja säga att indexeringstermer för innehåll som uppfyller mindre än 20% av ett verk skulle 

påverka exhaustivity positivt för de flesta dokument, särskilt de som idag har ett antal 

indexeringstermer under medel. Beroende på vilket behov användaren har kan dock ämnesord som 

representerar mindre än 20% av innehållet eller indexering av enskilda kapitel leda till att 

irrelevanta dokument återvinns. Indexering av enskilda kapitel i monografier skulle kunna vara en 

lösning på problemet, men det är också en fråga om tekniska aspekter.  

East (2006, s. 603) diskuterar hur indexering för enstaka kapitel i form av dokumentsurrogat kan 

vara en lösning på bristande indexering av monografier. Detta är tillgängligt i bland annat databasen 

Oxford Scholarship Online där dokumentsurrogat med abstracts och keywords finns för varje 

kapitel i de katalogiserade monografierna. Sökning sker i övrigt i fulltext men användaren kan 

också välja att enbart utföra sin sökning i dokumentsurrogaten. För att främja exhaustivity och 

samtidigt undkomma problemet med irrelevanta resultat är detta en utmärkt teknik. Monografier 

som i sin helhet är indexerade med alltför få termer skulle bli mycket lättare att hitta med 

dokumentsurrogat för varje enskilt kapitel. Monografier som idag å sin sida kanske indexeras med 

för många termer som inte når upp till 20%-regeln skulle i sin helhet kunna indexeras adekvat då 

kapitlen framträder individuellt. Dokumentsurrogat och således indexering för enskilda kapitel 

skulle troligen inte bara öka möjligheterna för användaren att hitta användbar information inom 

väldigt smala ämnen, utan också främja sökbarheten för hela dokumentet, hela monografin. Även 

här är dock teknik ett problem. East nämner att om indexering av enskilda kapitel skulle bli en 

standard måste detta också ske retroaktivt. En sådan process skulle bli alltför kostsam att genomföra 

manuellt och kräver därför sofistikerad utrustning för automatisk indexering, något som East påstår 

ännu återstår att utveckla (East 2006, s. 604). Teknik är något jag inte har behandlat i denna studie, 

men det går snabbt och objektivt att konstatera att sökverktyg ständigt utvecklas och bedömningen 

av dokumentens relevans gentemot given söksträng därmed också hela tiden lär förbättras. Ju fler 

ingångar bibliotekarien kan ge desto bättre bör programvaran kunna prestera.  

I LIBRIS samarbetar ett stort antal bibliotek när det kommer till katalogisering. Finns en titel redan 

på ett bibliotek används i stort sett samma post när den aktuella titeln katalogiseras på ett annat 

bibliotek. Om bibliotekarien vid det nya biblioteket inte anser att posten, vilket innefattar 

indexeringen, är korrekt kan detta ändras. Detta system för uppdatering och korrektur kan dock 

tyckas ganska slumpartat och kan leda till stor inkonsekvens. 
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Jag har i denna studie inte tagit hänsyn till böckernas titlar. Dessa kan i vissa fall ge en indikation på 

vad boken handlar om och vilket eller vilka perspektiv den utgår ifrån. Sett till resultaten av 

Voorbijs studie bör dock böckernas titlar inte överhuvudtaget tas i beaktande när indexering 

genomförs. Studien visade att titlar i upp till 37% av fallen inte beskriver ämnesinnehållet i 

dokumenten och dessutom att sökning med ämnesdeskriptorer ger mer tillfredsställande resultat än 

sökning med nyckelord i titlar (Voorbij 1998, s. 475). En väl utformad titel kan bidra till högre 

exhaustivity i en så kallad quick-and-dirty sökning i en katalog, då sökfält inte preciseras. Detta är 

dock inget att lita till då många forskare har specifika ämnesbehov och också använder mer 

avancerade sökfunktioner i tron att de ska generera bättre resultat.  

När jag gjort rankningsskalan för denna studie har jag enbart tagit hänsyn till vissa grundläggande 

krav för exhaustivity och huruvida dessa sedan uppfylls i den aktuella indexeringen. Studien är 

alltså gjord helt enligt en teoretisk ram och de goda resultaten kanske inte har någon relevans i 

praktiken, för den gemene biblioteksanvändaren. Även fast studien har visat att monografier 

indexerade med få ämnesord kan uppfylla denna teoretiska rams kriterier för hög exhaustivity vill 

jag ändå stämma in med East i frågan om 4 – 5 termer verkligen räcker. Kanske inte i teorin, men i 

praktiken. Det säger nästan sig självt att användaren lättare hittar ett verk om många synonyma 

uttryck finns i de ingångar sökningen utförs i, vilket visserligen inte enbart innebär indexering, detta 

i och med att människor helt enkelt har olika bakgrund och varierande språklig förförståelse. Detta 

är troligen det viktigaste att komma ihåg, indexering är i första hand till för användarens skull och 

dennes behov och beteenden skiljer sig med största sannolikhet från biblioteksforskarens. En studie 

av användarnas uppfattning kring tjänster såsom LIBRIS onlinekatalog torde vara det viktigaste 

området att gå vidare med för att utvärdera indexering och exhaustivity i praktiken. 

7. Slutsatser 

Studien har visat en generellt sett hög grad exhaustivity för musiklitteratur i LIBRIS, men det är 

heller inte svårt att se att fler ämnesord faktiskt i fler fall leder till högre exhaustivity och att färre 

ämnesord i fler fall leder till lägre. I de studerade grupperna med medel eller högre antal ämnesord 

är antalet observationer i kategorierna som representerar lägre grad av exhaustivity, 5 – 8, lågt eller 

ickeexisterande, medan antalet är högre i gruppen med lågt antal ämnesord. Skillnaderna är dock 

inte stora utan rör sig bara kring några få procentenheter. Det går dock att dra slutsatsen att låg 

exhaustivity är mer vanligt förekommande hos verk med få indexeringstermer, generellt sett kan 

man i den bemärkelsen säga att färre ämnesord leder till en lägre grad av exhaustivity. 

För att få upp de generella graderna av exhaustivity visar resultaten i denna studie alltså att fler 

ämnesord måste tilldelas fler böcker. Då låg grad exhaustivity ofta orsakats av att huvudämnen 

missats skulle en minimumgräns för antal ämnesord kunna höja graderna. En gräns på 4 ämnesord 

skulle leda till att fler böcker når upp till den nuvarande medelnivån och i teorin samma grader av 

exhaustivity som representeras i denna studies rankningsskala.  

8. Vidare forskning 

Frågor kring teknik är något jag inte har behandlat i denna uppsats. Hur pass väl fungerar 

söksystem? Finns det kryphål i mjukvarornas kodning som gör att vissa sökingångar missas eller 

blandas ihop? De flesta söktjänster tillämpar idag fler ingångar än MARC-posten för indextermer 

när en sökning genomförs. Titlar och klassificeringsrubriker kan därmed påverka exhaustivity i en 

praktisk mening, när en sökning genomförs. En studie av praktisk användbarhet hos onlinekataloger 

eller sökmotorer hade kunnat bidra både till större förståelse av teknik samt relevansen av god 

indexering. 
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LIBRIS är den samlade nationella katalogen för Sveriges forskningsbibliotek. En liknande 

undersökning av folkbibliotekens kataloger hade därför varit intressant att genomföra. Många 

hypoteser om skillnader i grader av exhaustivity kan ställas upp med de olika bibliotekens uppdrag i 

åtanke. Forskningsbiblioteken tillhandahåller exempelvis tjänster där information oftare måste vara 

sökbar och därmed bättre indexerad, medan folkbiblioteken med sina större mängder 

förströelselitteratur kan förlita sig på så kallad serendipity, användarens nyfikenhet och slumpartade 

infall. Men vi vet samtidigt att kompetent personal sitter på båda sidor, så varför skulle det finnas en 

skillnad i den kunskapsorganisatoriska praktiken? En studie av folkbibliotekens indexeringspraktik 

för facklitteratur kanske inte skulle ge så många svar, men troligen en del nya frågor om tydliga 

skillnader skulle uppdagas. 

Som nämnts i diskussionskapitlet är troligen en undersökning av användarnas beteende kring och 

uppfattning av sökverktyg och kataloger det mest relevanta området för vidare forskning. Vilka ord 

använder man sig av och hur stämmer de överens med indexering? Man kan tänka sig att en 

forskare eller student inom ett smalt ämne har lärt sig att söka brett. Är specificity fortfarande lika 

viktigt om så är fallet? Då biblioteken är i användarnas tjänst är det önskvärt att ett 

användarorienterat förhållningssätt tillämpas i kommande studier kring detta ämne. 

Då graderna av exhaustivity i denna studie visat sig vara ganska höga skulle också en liknande 

studie med striktare kriterier för god indexering vara intressant. Här har jag bara använt mig av 

grundläggande krav för det som idag är god indexering. Som inledningsvis konstaterades kommer 

informationsmängderna att växa och indexeringspraktiken troligen förändras till det mer striktare 

och precisa, alltså högre bredd och specficity. I ljuset av detta skulle en studie av hur situationen 

inom något fält idag ser ut kunna motiveras. Man kan fråga sig vad som händer med dagens 

dokument när detta behov av ännu högre exhaustivity infinner sig. 
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9. Sammanfattning 

Denna uppsats har handlat om grader av exhaustivity i monografier klassificerade inom musik i 

LIBRIS. Den empiriska undersökningen gick ut på att kategorisera ett urval av 55 titlar i en 

rankningsskala på 1 – 8, där varje steg representerar olika grader av ämnesrepresentation samt 

bredd och specificity i ämnesorden. Rankningsskalan formades utifrån Lancasters teorier och 

praktiska råd kring indexering samt en rankningsmodell hos Voorbij. Metod för den empiriska 

studien var att i ett första steg ta fram ett medelvärde för antal ämnesord per monografi och utifrån 

detta skapa tre olika grupper för att, efter kategorisering av samtliga monografier, kunna jämföra 

grader av exhaustivity. 

Resultaten av studien visar till att börja med ett medelvärde på 4,44 ämnesord per monografi, vilket 

är ett högre medelvärde än i studier som tidigare genomförts i utländska kataloger. Graderna av 

exhaustivity är också genomgående höga. Hela 34,5% av observationerna i urvalet har hamnat i 

kategori 1, vilket representerar den högsta graden av exhaustivity och också den största kategorin i 

rankningsskalan. Gruppen med ett lågt antal ämnesord, 0 – 3, var den till antal observationer största 

gruppen. Även här var graderna av exhaustivity höga med kategori 2 som den största, men 

kategorier med lägre grader av exhaustivity förekom oftare än i de andra två grupperna. 

Medelgruppen med 4 – 5 ämnesord var liten med endast 12 observationer. Kategori 1 var störst och 

förekomsten av låg exhaustivity liten. Gruppen med högt antal ämnesord, 6 - >, uppvisar slående 

hög exhaustivity med 10 av 16 observationer i kategori 1. Kategorierna som representerar lägst 

exhaustivity finns överhuvudtaget inte med i denna grupp. 

De slutsatser man kan dra av denna studie är att LIBRIS generellt sett har höga grader av 

exhaustivity inom fältet musiklitteratur. De tydliga resultaten visar dock att hög exhaustivity är 

vanligare hos monografier med fler ämnesord och att låg exhaustivity är vanligare hos monografier 

med få ämnesord. Förbättringar kan alltså göras och i teorin skulle en minimigräns på dagens 

medelantal ämnesord, 4 – 5, kunna öka de generella graderna av exhaustivity då rankningen var 

signifikant högre i denna grupp jämfört med gruppen med lågt antal ämnesord. 

I framtiden kommer kraven på väl indexerade dokument troligen att bli högre då 

informationsmängderna växer. Vidare studier kring indexering och forskning kring olika lösningar 

på indexeringsproblematiken kan därför motiveras. 
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Bilaga 1 

Urval av monografier – I tabellen nedan presenteras monografierna rad för rad. Upphov, titel och 

årtal identifierar den undersökta boken. Kolumnen Antal ä visar hur många ämnesord som räknats i 

LIBRIS-posten och följande kolumn, Ämnesord(ä), visar vilka ämnesord som använts. I kolumnen 

Ämnen presenteras de huvudämnen jag bedömt monografin har. Slutligen visas i vilken kategori på 

rankningsskalan monografin hamnar, i kolumnen Exh. 
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