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1. Inledning

Law number 1: No cataloger will accept the work of any other cataloger.
Law number 2: No cataloger will accept his/her own work six months after
                         the cataloging.
                                                             Jesse H. Shera, 1968, ur Leonard, 1977

1.1 Bakgrund

Några av bibliotekariens vanligaste arbetsuppgifter har i alla tider varit att på olika sätt
beskriva, ordna och sprida olika typer av dokument, för att på detta sätt underlätta för
användaren att återfinna dokumentet. Viktiga arbetsuppgifter har då varit att
katalogisera, klassificera och att med hjälp av ämnesord indexera dokumenten. Under
lång tid har det varit en självklarhet att facklitteratur har tilldelats ämnesord så att en
återfinning av denna typ av litteratur har underlättats. Däremot kan låntagare som
önskar låna skönlitterära verk med ett speciellt innehåll ofta ha svårigheter att hitta
dessa.

Man kan då ställa sig frågan: Varför har biblioteksvärlden nästan uteslutande lagt sitt
arbete på system och metoder för att lättare återfinna facklitteratur och inte haft samma
förhållningssätt inför skönlitteraturen? Läsning av skönlitteratur är för många ett sätt att
uppleva världen och människors öden, och många läsare önskar ett enkelt sätt att kunna
finna romaner med ett specifikt innehåll för att genom läsningen kunna utvecklas, förstå
sin omvärld och utöka sina kunskaper om den. Möjligheterna till detta har hittills varit
begränsade i Sverige. Det har uppenbarligen ansetts fullt tillräckligt för en användare att
enbart med hjälp av hylluppställningsregler och klassificeringsmetoder eller andra
formella aspekter kunna lokalisera ett verk av skönlitterär art. Trots att man alltså i
åtskilliga år uppmärksammat dylika begränsningar har inte mycket gjorts för att
utveckla indexering av skönlitteratur, utan låntagarna fortsätter att oftast låna
skönlitteratur efter titel eller författare. Ibland kan biblioteken placera böcker med
aktuella intressanta teman på speciella hyllor eller boksnurror men att exempelvis aktivt
finna en roman som utspelas i finsk arbetarmiljö under 1800-talet stöter oftast på stora
problem.

Diskussionerna om skönlitteratursindexering har gått fram och tillbaka med frågor som
om det över huvud taget är möjligt att indexera skönlitteratur eller om man skall låta bli,
för att innehållet alltid uppfattas subjektivt av olika läsare och kan därför inte sättas en
stämpel på. Litteraturen i ämnet representerar två inriktningar, en som diskuterar om det
är möjligt och en annan som diskuterar hur man egentligen skall göra. Vi menar att
fördelen med ett enkelt system för att hitta en viss sorts skönlitteratur väger tyngre än att
någon bok skulle bli indexerad med termer som vissa skulle finna mindre representativa
för just den boken. Hur man än vrider och vänder på problemet har vi alla olika
uppfattningar och det kanske inte är tvunget att vara helt objektiv? Att placera
skönlitteraturen i orubbliga fack är det inte frågan om, synen på litteraturen förändras ju
över tiden. Vad vi uppfattar som oskyldig litteratur idag kunde i historien klassats som
"farliga" böcker. Något som vi idag kanske skulle kunna le åt.
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I Sverige har man senare än i många andra länder uppmärksammat värdet av att
indexera skönlitteratur. USA fick sina gemensamma riktlinjer redan 1990 och England
1997. År 1998 var även Finland färdiga med sina som kom att presenteras i tesauren
Kaunokki med parallelltext på svenska, då kallad Bella.

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har dock intresset ökat för denna typ
av indexering och under 2003 kommer Svensk Biblioteksförening att publicera två
nationella ämnesordslistor för indexering av skönlitteratur - en för vuxna och en för
barn och ungdom. Listorna kommer att kunna göras tillgängliga för alla i både tryckt
och elektronisk form, då utformat så att de blir oberoende av vilket datasystem som
används. Sverige har alltså ingen tradition av, och har heller ännu inget nationellt
system för ämnesordsindexering av skönlitteratur. Olika lokala bibliotek har dock insett
vikten av skönlitteratursindexering och på eget initiativ byggt upp listor och
återfinningssystem med ämnesord för att underlätta för användaren att finna intressant
skönlitteratur.

Läsning av skönlitteratur ger inte bara en läsupplevelse i sig, utan att finna god
skönlitteratur som gör att vi kan identifiera oss med andra människors upplevelser,
vardag och liv är också det ett argument för att läsa denna typ av litteratur. Kanske är
detta ännu viktigare för barn och ungdomar som utvecklingsmässigt befinner sig i en
mycket formbar period. Här kan skönlitteraturen på ett kraftfullt sätt bidra till
personlighetsutvecklingen, förutom att den ger en ökad läsförståelse och ordrikedom.
Den hjälper dem alltså att utveckla språket, förstå sig själva och sin omvärld. Det finns
dessutom mycket rena faktakunskaper att upptäcka inom skönlitteraturen. För barn är
det ofta lättare att ta till sig fakta som framförs i skönlitterär form än i läroböcker där
informationen ofta är avskalad och komprimerad.

Barns frågor skiljer sig också från de vuxnas. En vuxen kommer ganska lätt ihåg titel
eller författare, medan barn hellre frågar om huvudpersoner och böcker som skall ge
dem en viss upplevelse. När barn och ungdomar söker litteratur ställer de, i större
utsträckning än vuxna, frågor som det traditionella SAB-systemet inte kan ge svar på.
Exempel på detta är barns frågor av typen "Har ni böcker om prinsessor?" eller "Var
står den svarta boken med bubblor på?"

Vore det då inte viktigt för människor, och då inte minst för barn och ungdomar, att på
ett enkelt sätt kunna söka och återfinna skönlitteratur med ett innehåll som fascinerar,
utvecklar och formar dem och som kanske även bidrar till att de blir flitiga läsare och
biblioteksbesökare i framtiden? Med tanke på att barn och ungdomar är en av
folkbibliotekens stora målgrupper är det uppseendeväckande att så lite görs för att
samordna och underlätta deras sökningar av skönlitteratur och vi vill genom detta arbete
uppmärksamma läsarna på det stora behov som föreligger i att indexera skönlitteratur
för alla användargrupper på bibliotek, men kanske främst för barn och ungdomar.
Mycket resurser på de lokala biblioteken har gått till att själva bygga upp listor och
system för återfinning av skönlitteratur. Dessa resurser skulle i stället kunna användas
till att skapa en nationell ämnesordslista eller tesaurus. Ju mer ett system sprids och
används, desto mer välbekant blir det för användaren och därigenom försvinner många
av de barriärer som medverkar till att många tvekar att välja sin litteratur utifrån
innehåll snarare än titel och upphov. Ett centralt system med kontrollerad vokabulär
minskar osäkerhet både vid sökningar och vid indexering. Det medverkar också till att
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bibliotekarierna på landets bibliotek kan frigöra resurser från indexeringen till att i
stället stödja barn och vuxna i deras sökningar så att de till sist själva kan utföra dem.
Ett mått på hög kvalité i indexeringen är att de olika tilldelade termerna överensstämmer
mellan olika indexerare eller när samma indexerare väljer termer för samma dokument
fast vid två olika tillfällen. Man talar här om graden av konsistens i indexeringen, och i
den internationella litteraturen kallas de två fenomenen för inter-indexer eller
inter-indexing respektive intra-indexer eller intra-indexing consistency. Vi kommer att
översätta detta till inter-indexerings- respektive intra-indexeringskonsistens i vår
uppsats. Konsistensbegreppet har använts i många år för att mäta hur lika eller olika
indexeringen blir. Många är överens om att detta mått inte är fullkomligt utvecklat men
det har inte framarbetats något annat system som har kunnat ersätta det. Det finns
dessutom flera olika formler utarbetade för att mäta konsistensen vid indexering och det
råder ingen enighet om vilken som är den bästa. En närmare beskrivning av detta görs
under rubriken 3.2.

De undersökningar och mätningar av indexeringens konsistens som har utförts inom
biblioteks- och informationsvetenskapens forskningsområde under de senaste 50 åren,
har så gott som uteslutande behandlat facklitteraturen. Vi har bara kunnat finna en enda
publikation där man undersökt och beräknat konsistens inom
skönlitteratursindexeringen, utförd i Finland (Saarti, 2002). Med detta i åtanke kan man
fråga sig: Varför har inte några konsistensundersökningar alls utförts eller publicerats i
Sverige och varför har man i övriga världen, vad vi kan se, endast publicerat en enda
konsistensundersökning av skönlitteratursindexering? Hur etablerad är metoden att mäta
indexeringskvalité med hjälp av konsistens? Är konsistensberäkning ett pålitligt
instrument för att mäta kvalitén på indexering? Är skönlitteratur till sin beskaffenhet på
något sätt mindre lämpad för både indexering och konsistensberäkningar jämfört med
facklitteraturen?

1.2 Problemformulering

Sverige saknar i dagsläget ett enhetligt, systemoberoende och övergripande system för
indexering av skönlitteratur. Problemet med detta är att det blir svårigheter för
indexerarna att nå samstämmighet om vilka termer som skall användas, och
återfinningsmöjligheterna blir därmed sämre om samma litteratur indexeras på olika
sätt. Likaså har låntagarna svårt att välja termer för att återfinna dokument när det inte
finns någon standard för vilken vokabulär som skall användas. Det medför i sin tur att
det i värsta fall blir omöjligt att låna ut skönlitteratur utifrån specifika önskemål såvida
inte biblioteken på eget initiativ har skapat listor eller andra system för att möjliggöra
detta.

Kritiken mot att indexera skönlitteratur grundar sig bland annat på synpunkten att detta
inte låter sig göras på grund av en alltför stor subjektivitet vid indexeringen. För att
kunna mäta kvalitén på indexeringen har man därför mätt graden av konsistens på olika
sätt. Trots att detta är en etablerad forskningsmetod finns det ändå ingen enighet om
vilken konsistensberäkningsmodell som skall användas.
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1.3 Syfte

När nu Svensk Biblioteksförening under 2003 kommer att publicera både Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Vuxna och Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom, vill vi i vår magisteruppsats undersöka ämnesordslistan närmare genom att
göra en konsistensundersökning vid användandet av den.

Syftet med uppsatsen är att utifrån konsistensbegreppet utvärdera Svenska ämnesord för
skönlitteratur. Barn och ungdom. Dessutom ämnar vi undersöka hur bibliotekarier
uppfattar ämnesordslistan som hjälpmedel i indexeringsarbetet.

1.4 Problemavgränsning

Då ett helt nytt hjälpmedel för en yrkesgrupp lanseras, som nu görs i och med
publiceringen av Svenska ämnesord för skönlitteratur, är det viktigt att noggrant och
över en längre tid följa upp och utvärdera dess användning. En fullständig utvärdering
av alla aspekter runt dessa ämnesordslistor låter sig dock inte göras inom ramen för en
magisteruppsats. Vi har därför valt att enbart koncentrera oss på konsistensbegreppet
och på att studera vad som sker med konsistensen då ett gemensamt hjälpmedel för
indexering införs.

Att dessutom göra en heltäckande undersökning om effekterna för både vuxna och för
barn och ungdom låter sig heller inte göras inom ramen för en magisteruppsats. Vi har
därför valt att särskilt belysa barn- och ungdomslitteratur, då vi anser att denna typ av
litteratur dels är underrepresenterad i indexeringsforskningen inom biblioteks- och
informationsvetenskapen och dels för att vi anser det viktigt att på alla sätt lyfta fram
denna grupp av användare och hjälpa dem att i framtiden bli flitiga läsare och
biblioteksbesökare.

Vi skulle kunna mäta både inter- och intra-indexeringskonsistens, men har valt att
avgränsa oss till att enbart redovisa hur skillnaderna i termval blir mellan olika
indexerare, det vill säga inter-indexeringskonsistens. Fokus för vårt arbete är det
manuella och intellektuella indexeringsarbetet. Därför bortser vi från den forskning som
bedrivs kring automatisk indexering. Dessutom tror vi inte att det är möjligt att indexera
skönlitteratur på automatisk väg. Vi har inte heller gått närmare in på de kognitiva
aspekterna på indexering, och analyserar således inte varför vissa termer väljs eller inte
väljs av respektive indexerare. Det är resultatet av det praktiska hantverket vi valt att
koncentrera oss på.

1.5 Frågeställningar

• Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av
den gemensamma ämnesordslistan Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom, respektive utan?

• Hur förändras indexeringen utifrån huvudavdelningarna Form/Genre, Tid,
Plats/Miljö, Ämne och Person i ämnesordslistan?
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• Hur uppfattas ämnesordslistan av deltagarna som hjälpmedel vid indexering?

1.6 Metod

För att besvara ovanstående frågeställningar kommer vi att låta 10 bibliotekarier
provindexera 15 stycken barn- och ungdomsböcker vid två olika tillfällen. Vid första
tillfället görs indexeringen utan några större styrmedel från vår sida, medan de vid andra
tillfället använder Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och Ungdom. Detta för att
kunna mäta i vilken grad indexeringen förändras då ämnesordslistan används som
hjälpmedel.

Vi kommer att be de deltagande bibliotekarierna att med egna ord kommentera vilka
hjälpmedel de använt sig av vid den första indexeringen för respektive bok. De ombeds
även att efter båda indexeringarna ge personliga kommentarer om hur de upplever
indexeringen och om eventuella problem de stöter på.

Resultaten kommer att beräknas efter två olika algoritmer för att bedöma konsistensen.
Detta för att det idag inte finns någon enskild modell som betraktas som internationell
standard för beräkningarna och för att olika modeller viktar graden av likhet olika. Ett
annat skäl till varför vi valt dessa modeller är att vårt material då lättare kan jämföras
med äldre undersökningar. De algoritmer vi kommer att använda har utarbetats av
Robert Hooper respektive L. Rolling, och är de mest erkända och oftast förekommande
algoritmerna i forskningssammanhang.

De resultat vi kommer fram till kommer att jämföras med tidigare forskning om
indexeringskonsistens varför omfattande litteraturstudier av tidigare undersökningar blir
nödvändigt.

1.6.1 Viktiga faktorer vid analysen

För att över huvud taget kunna jämföra och beräkna likheten måste vi bestämma oss för
vad som ska anses som likvärdigt. Leonard (1977) räknar upp ett antal faktorer som är
viktiga att en forskare tar ställning till och beslutar sig för innan beräkningarna utförs.
Dessa faktorer är:

• Synonymer. Här måste man besluta sig för om synonymer ska anses som likvärdiga
eller skiljas åt. Är exempelvis termerna Sjukhus och Lasarett likvärdiga? Även om
man bestämmer sig för att likställa synonymer, finns det ytterligare aspekter att ta
hänsyn till:

• Enkla respektive sammansatta termer. Antingen bestämmer man sig för att bara
enkla termer kan jämföras med andra enkla termer, eller också kan en enkel och en
sammansatt term anses som likvärdiga. Ett exempel på detta, som man måste ta
ställning till, är om orden Misshandel av barn och Barnmisshandel ska anses som
likvärdiga.

• Förkortningar. Dessa likställs antingen med de ord de representerar eller bedöms
som separata termer. Exempel Television  och TV.
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• Stavningsvarianter. Ska termerna Juice och Jos anses som samma term?

Andra faktorer som Leonard tar upp är:

• Ändelser. Forskaren måste här ta ett beslut om ord i singular- respektive pluralform
och substantiv- respektive verbform ska räknas som samma sak. Ska bara
ordstammen räknas eller är det hela ordet som måste vara identiskt? Exempel på
sådana beslut är till exempel Häst – Hästar, Glad – Glädje och Kidnapp/are –
Kidnapp/ning.

• Skiljetecken. Antingen tar forskaren hänsyn till detta vid bedömningen av eventuell
likhet eller också gör han/hon inte det.

Vilka val man gör är upp till varje forskare, men det är viktigt att han/hon tydligt
redovisar valen för att olika resultat ska kunna jämföras (Leonard, 1977, s. 7). De
ställningstaganden vi väljer att göra, kommer att redovisas i anslutning till vår
undersökning, under rubriken 6.1.4.

1.6.2 Urval

Våra kriterier för val av indexerare har varit att de skulle ha utbildning inom biblioteks-
och informationsvetenskap, samt ha en god kännedom om barn- och ungdomslitteratur.
Däremot har vi inte ansett det nödvändigt att de skulle ha erfarenhet av
skönlitteratursindexering, eftersom vi vet att de flesta bibliotek idag inte indexerar sin
skönlitteratur. Vi har inte kontaktat de bibliotekarier som har ingått i Svensk
Biblioteksförenings arbetsgrupp för utarbetandet av ämnesordslistan, då deras
kännedom om denna kunnat påverka resultatet.

I vår uppsats benämner vi deltagarna omväxlande som bibliotekarier, indexerare och
informanter och har gett termerna en likvärdig betydelse. Detta val har gjorts för att
variera språkbruket i uppsatsen.

För att få fram lämpliga bibliotek och indexerare som har kunnat deltaga i studien, har
vi via telefon kontaktat 17 bibliotek för att nå vårt mål att få tio stycken att ställa upp.
Vi kontaktade både små och stora bibliotek, allt från specialbibliotek och stadsbibliotek
till små filialer och använde Bibliotekskalendern 2003 för att finna lämpliga deltagare.
De bibliotek vi kontaktade är spridda över landet, även om vi tror att detta inte har
någon betydelse för vår undersökning.

1.6.2.1 Material

Under de olika bibliotekariernas arbete med att indexera litteraturen i vår uppsats, har de
använt sig av ämnesordslistan Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom.
Målgruppen för listan är barn, ungdomar, föräldrar, pedagoger, studerande och
bibliotekspersonal. Ämnesordslistan består av två delar, en alfabetisk och en
systematisk. Den systematiska delen inleds med en lista över olika former och genrer,
varefter följer avdelningar för fasetterna Tid, Plats, Ämne respektive Person.
Avdelningen Tid innehåller en presentation över olika tidsperioder och historiska
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företeelser, samt exempel på dess användning, medan de övriga endast listar ord, utan
exempel på hur de kan användas. Avdelningen Ämne grupperar sina ämnesord i 13
undergrupper kallade:

Människan, hälsa och sjukdom
Familj och vardagsliv
Skola och läsning
Lek, sport och fritid
Kultur och medier
Ekonomi och arbetsliv
Missbruk, brottslighet och sociala problem
Politik, krig och fred
Folk och kulturer
Religion och livsfrågor
Övernaturligt
Djur, natur och miljö
Teknik och vetenskap

De boktitlar som använts vid provindexeringarna har tidigare använts av Svensk
Biblioteksförenings arbetsgrupp som ett exempel på böcker vars innehåll är mångtydigt
och som troligtvis kommer att visa stor subjektivitet vid indexering. Denna lista
omfattar 15 stycken, i deras tycke, svårindexerade barn- och ungdomsböcker. Med
svårindexerad avses här att innehållet kan tolkas på många olika sätt. Vi valde denna
lista dels för att visa hur komplex barn- och ungdomslitteraturen kan vara och för att
titlarna ger stort utrymme för tolkningar. Vi ville dessutom slå hål på myten om att
barnlitteratur är lätt att indexera innehållsmässigt. Här följer klassifikationskoder med
förklaring, samt författare och titel på de böcker som använts vid provindexeringarna:

Hcf  Småbarnsberättelser och sagor
Dahl, Roald/ Kalle och chokladfabriken
Hagelbäck, Johan/ Ena benet kort
Jaensson, Håkan/ Hur blir det då?
Mazetti, Katarina/ Hungriga handväskan
Nordqvist, Sven/ Stackars Pettson

Hcg  Skönlitteratur för mellanåldern
Almond, David/ Himla Ögon
Babbitt, Natalie/ Speldosan
Eriksson, Erik/ Stålborgen
Haller, Bent/ Silke
Nilsson, Johanna/ Robin med huvan

uHc/uHce  Skönlitteratur för ungdomar
Berggren, Mats/ Det finns inga skridskor i öknen
Hjertzell, Maja/ Före och efter Bella
Voigt, Cynthia/ Elske
Wahl, Mats/ Den osynlige
Withrow, Sarah/ Fladdermussommar
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1.7 Informationssökning

För att finna litteratur till vår uppsats har vi sökt i databaserna Libris, Voyager, LISA,
Nordiskt BDI-index och ERIC. Vi har även sökt på internet med hjälp av sökmotorn
Google som var till stor hjälp då vi fann många internationella universitet där
undersökningar gjorts. Efter att ha läst ett antal forskningsartiklar och magisteruppsatser
fann vi vissa namn som ständigt återkom i referenserna och vår strategi blev att
kartlägga de mest citerade forskarna för att därefter läsa deras material. I de fall där vi
inte kunnat finna material på högskolebiblioteket har vi fjärrlånat och i de fall där
litteraturen varit på ett språk vi ej behärskar har vi fått hjälp av vår handledare med
översättning.

I vår kontakt med Svensk Biblioteksförenings arbetsgrupp har vi fått information och
rekommendationer på litteratur av dess ordförande Lena Lundgren. Vi fick också
värdefulla kunskaper om skönlitteratursindexeringens historia då vi besökte
konferensen Indexera mera! på Kungliga Biblioteket i Stockholm i november 2002.

1.8 Disposition

Genom följande upplägg för uppsatsen anser vi bäst kunna uppfylla dess syfte, det vill
säga att utifrån konsistensbegreppet utvärdera Svenska ämnesord för skönlitteratur.
Barn och ungdom, och utifrån resultaten analysera konsistensbegreppets betydelse som
mätinstrument av indexeringskvalité.

Kapitel 1 presenterar uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte,
problemavgränsning, frågeställningar, metod, informationssökning och disposition.

Kapitel 2 definierar ett antal termer som vi anser är viktiga för förståelsen av uppsatsen.
De termer vi valt att presentera är konsistens, samt denna term indelad i semantisk
respektive terminologisk konsistens. Dessutom definierar vi termerna
indexeringskvalité och indexeringseffektivitet.

Kapitel 3 behandlar, för vårt syfte relevant, tidigare forskning om indexeringskonsistens
och faktorer som påverkar den. Här presenteras också olika metoder för beräkning av
konsistens.

Kapitel 4 ger en bild av speciella aspekter och regler vid indexering av skönlitteratur
och hur olika modeller för indexering av skönlitteratur har vuxit fram. Här belyses även
likheter och skillnader mellan fack- och skönlitteratur och de problem och möjligheter
som kan uppstå vid skönlitteratursindexeringen. I kapitlet ges även ett
användarperspektiv på skönlitteratursindexeringen.

Kapitel 5 redogör för hur olika svenska och nordiska system för
skönlitteratursindexering har vuxit fram och hur de ligger till grund för Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom.

Kapitel 6 redovisar tillvägagångssättet och resultaten av vår empiriska undersökning,
som består i att tio indexerare vid två tillfällen indexerat 15 barn- och ungdomsböcker.
Här redovisas först instruktioner, termbedömning och beräkningsgrunder varefter
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resultaten från första respektive andra provindexeringarna åskådliggörs. Här återfinns
även indexerarnas kommentarer om indexeringen och de hjälpmedel de använt sig av.

Kapitel 7 behandlar med hjälp av tidigare forskning om indexeringskonsistens, en
analys och diskussion av de resultat som framkommit i undersökningen.

Kapitel 8 består av en resultatredovisning med en återkoppling till de frågeställningar
som formulerats, samt de slutsatser som kan dras av detta. Kapitlet avslutas med förslag
till vidare forskning.

Kapitel 9 sammanfattar uppsatsen med avseende på syfte, frågeställningar, metod,
resultat och slutsatser.

Kapitel 10 består av en källförteckning, uppdelad i otryckta respektive tryckta källor.

Kapitel 11 innehåller de bilagor som anses värdefulla för uppsatsen, nämligen
instruktioner för de två indexeringsomgångarna samt utdrag ur den systematiska
respektive alfabetiska delen av Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom.



14

2. Begreppsdefinitioner

Innan vi går vidare med att presentera tidigare forskning kommer vi här att ge en
bakgrundsbild och definitioner av centrala begrepp för vår uppsats syfte. De begrepp
som vi här valt att presentera är konsistens, som kan delas upp i både terminologisk och
semantisk konsistens, samt indexeringskvalité och indexeringseffektivitet.

2.1 Konsistensbegreppet

Indexering av dokument är på många sätt en subjektiv process och det är känt att två
eller flera indexerare kan vara oeniga om innehållet i ett dokument och vad som
ämnesmässigt behöver indexeras i det. Dessutom kan de vara oense om vilka termer
som detta dokument skall indexeras med. På grund av att detta är ett känt fenomen,
råder det stor överensstämmelse i forskarvärlden om innebörden i begreppet
indexeringskonsistens. De flesta definitioner vi läst är mycket snarlika och innehåller i
stort sett samma grundtankar. Dock skiljer sig ändå de olika definitionerna till en viss
del.

Saarti (2002, s. 50) förklarar begreppet som ett mått på hur jämförbar en indexering är
som gjorts av olika personer. I sin artikel använder han sig också av Iivonens förklaring
att konsistens är "the level of common acceptance that is reached while performing the
same task" (ibid.). En indexerings konsistens kan mätas mellan olika indexerare och
kallas då i den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen för inter-indexing
eller inter-indexer consistency, men man kan även mäta hur samma indexerare
indexerar ett och samma dokument vid olika tillfällen. Begreppet kallas då
intra-indexing eller intra-indexer consistency. Lancaster (1998, s. 62) förklarar de olika
begreppen med orden "the extent to which agreement exists on the terms to be used to
index some document[sic!]. Inter-indexer consistency refers to agreement between or
among indexers while intra-indexer consistency refers to the extent to which one
indexer is consistent with himself". Stubbs, Mangiaterra och Martínez (1999, s. 55)
hänvisar till Lancasters definition men väljer att uttrycka sig en smula annorlunda i sin
definition: "…the extent to which agreement exists between or among indexers on the
terms to be used to index the same document". De menar även att konsistens mellan
indexerare skall visa graden av överensstämmelse med indexeringskraven på en given
grupp indexerare och att den kan användas som en indikator för att mäta deras
prestationer i relation till kvalitén på indexeringen.

Leiningers definition av konsistens lyder: "the degree to which indexers, when
assigning terms to a chosen record, will choose the same terms to reflect that record"
(2000, s. 4). Rolling (1981, s. 69) ansluter sig till Zunde och Dexters definition av
konsistens som "…the similarity of indexing terms assigned to a given document by
different indexers".

Ord som agreement, acceptance, conformity, content, similarity och terms återfinns i
merparten av definitionerna, men Zunde och Dexter har i vårt tycke gjort den bästa
syntesen av de olika aspekterna som bör täckas in i en definition av begreppet och
förklarar fenomenet konsistens på följande, heltäckande sätt: "Indexing consistency is
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defined as the degree of agreement of the (essential) information content of the
document by certain sets of indexing terms selected individually and independently by
each of the indexers in the group" (Zunde & Dexter, 1969, ur Rolling, 1981, s. 69).

2.2 Terminologisk och semantisk konsistens

Saarti skiljer mellan terminologisk och semantisk konsistens. Med terminologisk
konsistens menar han den eventuella stabilitet och överensstämmelse som råder mellan
ett begrepp och den term som beskriver detta begrepp. En semantisk konsistens, menar
han, uppnås emellertid först då man också tar hänsyn till den bakgrund indexeraren har
och den språkliga och kulturella kontext som personen lever och verkar i (2002, s. 50f.).
Bonzi har i en undersökning 1984 jämfört konsistensen i indexering inom både de mer
konkreta eller "hårda" vetenskaperna, såsom teknik och naturvetenskap, och de mer
abstrakta eller "mjuka", såsom samhällsvetenskap, och kommit fram till en högre grad
av terminologisk konsistens inom de konkreta vetenskaperna. De termer som används
inom de mer abstrakta vetenskaperna anser han vara mera varierade och mindre
enhetliga beroende på indexerarnas skiftande historiska och kulturella bakgrunder
(1984, s. 261). För att få till stånd en hög grad av terminologisk konsistens menar
Bhattacharyya att det är viktigt att forskarsamhället har god kontroll på den terminologi
som man använder sig av och är konsekvent i att använda sig av denna både vid
kommunikation med andra forskare inom sitt eget forskningsområde samt vid
kommunikation med övriga omvärlden (1974, s. 237). Schmitz-Esser menar enligt
Saarti (2002, s. 51) att i små och specifika IR-system är definitionen av termer och
konsistensen mellan dem oftast bättre än i större, på grund av att ett mindre IR-system
är baserat på en gemensam och överenskommen terminologi inom ett specifikt
ämnesområde.

Inom området skönlitteratur menar Saarti att den terminologiska konsistensen och det
gemensamma begreppsspråket uppnås med hjälp av förlagens publicering av litteratur
och den marknadsföring som i samband med denna görs för böckerna. Dessutom hjälper
tidningarnas recensioner av skönlitteraturen till för att läsarna ska få en gemensam
begreppsterminologi. Detta språk används sedan av läsarna som delar sina
läsupplevelser med varandra och därmed etablerar denna terminologi ytterligare. Han
varnar dock för att det inte går att förenkla den mänskliga kommunikationsprocessen
och menar att det kan bli vanskligt att komma överens om en gemensam terminologi då
subjektivitet och olika tolkningar kan förekomma inom skönlitteraturen. (2002, s. 51)

Man får oftast olika resultat vid konsistensberäkningar om man använder sig av
terminologisk eller semantisk konsistens. I vår undersökning baserar vi våra resultat
enbart på en terminologisk konsistens.

2.3 Indexeringskvalité och indexeringseffektivitet

Många forskare, bland andra Leininger och Rolling, för även in termerna
indexeringskvalité och indexeringseffektivitet i sitt resonemang om konsistens. Rolling
använder Zunde och Dexters definitioner av kvalité och effektivitet. Indexeringskvalité
presenteras som "…whether the information content of an indexed document is
accurately represented" och indexeringseffektivitet är  "…whether an indexed document
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is correctly retrieved every time it is relevant to a query" (1981, s. 69). Leininger
definierar kvalitén som den grad till vilken de valda indexeringstermerna fullständigt
återger innehållet i en given post. Indexeringens effektivitet rör möjligheterna för en
användare att utifrån de valda termerna erhålla en fullständig och riktig återfinning av
ett dokument (2000, s. 4). Dessa olika forskare menar att det är både dyrt och arbetsamt
att mäta kvalité och effektivitet. Leininger menar att kvalité kan vara svårt att beskriva
objektivt och att kvantifiering av den dessutom kan vara besvärlig att säkerställa. Även
effektiviteten kan vara svår att mäta eftersom variabler som användares sökstilar,
förkunskaper och ämnesinsikter samt söksystemets gränssnitt spelar roll, förutom själva
indexeringen (ibid., s. 4). På grund av dessa svårigheter har biblioteks- och
informationsvetenskapen hittills enbart använt sig av statistiska konsistensberäkningar
för att mäta indexeringskvalité. Som stöd för detta tillvägagångssätt har många forskare,
exempelvis Chan (1989, s. 349) och Shoham och Kedar (2001, s. 32) använt resultat
från 1975 som presenterats av Leonard. Hans forskning har visat på en positiv
korrelation mellan hög konsistens och effektiv informationsåterfinning (1977, s. 32f.).

Det kan vara riskabelt att sätta likhetstecken mellan konsistent indexering och ”god”
indexering. Naturligtvis går det att erhålla en hög grad av konsistens på en dåligt
genomförd indexering, till exempel vid ett tillfälle då två eller flera indexerare tolkat
ämnet på samma, felaktiga sätt, stavat fel eller använt felaktig form av ett ämnesord. För
att konsistensmätningar verkligen ska kunna användas för att påvisa god
indexeringskvalité och en hög grad av återfinning, måste vi definiera vad en ”god”
indexering verkligen är. Detta har diskuterats på olika sätt, men kännetecknande för en
god indexering är dels en balans mellan att dokumentet indexeras på sin egen nivå och
att användarnas behov tas till vara och dels att indexeringen är så specifik som möjligt
menar Shoham och Kedar (2001, s. 32). Vi kommer att närmare redovisa regelverket
vid indexering under rubriken 4.3. När man mäter konsistensen vid indexering är det
alltså eventuella likheter och skillnader mellan val av termer för att representera samma
dokument som beräknas. Någon analys av det verkliga innehållet i indexeringen görs
inte på det här stadiet. Konsistensbegreppet är dock viktigt vid diskussioner om
indexeringskvalité och indexeringseffektivitet då en hög konsistens tycks medföra en
effektiv och systematisk informationsåterfinning för användaren.
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3. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av ett antal tidigare genomförda
undersökningar där konsistensmätningar har gjorts, huvudsakligen på facklitteratur. Vi
redovisar dessutom ett antal faktorer som kan påverka konsistensen och gör en översikt
över de olika metoder och algoritmer som används för att beräkna graden av konsistens.

3.1 Faktorer som påverkar indexeringskonsistens

Vilka faktorer kan påverka indexeringen och medföra att konsistensen blir lägre eller
högre? Lancaster pekar på ett antal faktorer, såsom antalet termer som tilldelas
dokumentet. Han menar att om ett antal indexerare ombeds att tilldela ett dokument ett
antal termer utifrån ämnesinnehållet, kommer de troligen att vara överens om ett antal
termer som visar det viktigaste innehållet i dokumentet, men ju fler termer som
dokumentet tilldelas desto lägre blir graden av konsistens. Andra faktorer som påverkar
konsistensen och som Lancaster räknar upp är dokumentets längd respektive
ämnestillhörighet, indexerarens kunskapsbakgrund och en eventuell användning av en
kontrollerad vokabulär eller auktoritetslista. (1998, s. 64)

Även Leininger tar upp faktorer som påverkar och nämner exempelvis den miljö som
indexeringen utförs i, men de flesta av hans argument rör indexerarnas olika hjälpmedel
och överenskommelser om till exempel vokabulär och graden av uttömmande
(2000, s. 4).

Det är alltså troligt att konsistens uppnås till en högre grad om den indexeringspolicy
och den auktoritetslista som man kommit överens om att använda på en arbetsplats är
väl etablerad i arbetslaget och verkligen efterföljs samt om pålitliga
indexeringshjälpmedel används. Med pålitliga indexeringshjälpmedel menar Calvert i
sin artikel de som förordas i den internationella indexeringsstandarden ISO999,
nämligen ordlistor, en kontrollerad vokabulär, konsultationer med ämnesexperter och
vikten av att kontrollera, korrekturläsa och redigera (1996, s. 74).
Stubbs et al. (1999, s. 55) förespråkar också en tydlig indexeringspolicy på varje
arbetsplats för att undvika en alltför hög grad av subjektivitet vid indexeringen. I
policyn bör ingå information och fortbildning så att personalen blir införstådd med den
vokabulär och de instruktioner rörande exempelvis specificitet och uttömmandegrad
som gäller på arbetsplatsen.

3.2 Metoder för mätning av konsistens

Det finns idag ingen enskild matematisk beräkningsmodell som används som
internationell standard för att beräkna konsistens. Detta gör att det kan vara svårt att
tyda och jämföra olika forskningsresultat. Leonard (1977) jämför i sitt arbete sju olika
modeller och Rolling (1981) för in ytterligare fyra i sitt resonemang. Vi kommer inte att
presentera samtliga, utan koncentrerar vårt arbete på att presentera de modeller som är
vanligast förekommande. För den intresserade finns flera modeller beskrivna i
Lancaster (1998), Leonard (1977) och Rolling (1981).
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Utmärkande för samtliga här redovisade modeller är att de gör jämförelser mellan par
av indexerare. Saarti (2002) använder sig av en metod som kallas för ”the asymmetric
formula”, även använd av Iivonen (1995). Enligt denna modell beräknas antalet
gemensamma termer för två indexerare delat med det totala antalet termer för varje
indexerare. Modellen kan även uttryckas som:

CT1,2 = 
1

21

K

KK ∩

där CT1,2 står för konsistens hos indexerare K1, 21 KK ∩ står för summan av

mängden gemensamma termer använda av indexerarna K1 och K2 och 1K  står för

summan av mängden termer som indexerare K1 använt.

Därefter beräknas konsistensen för indexerare K2 enligt följande:

CT2,1 = 
2

21

K

KK ∩

där CT2,1 står för konsistens hos indexerare K2, och 2K  står för summan av mängden

termer som indexerare K2 använt. Inledningsvis beräknas konsistensen för varje
kombination av par av indexerare som ingår i studien. Därefter beräknas medelvärdet
för varje indexerare och dessa siffror kan vidare användas för beräkningar för hela
gruppens konsistensvärden. (Saarti, 2002, s. 54)

Hooper arbetar också med jämförelser mellan par. Hans modell kan presenteras på
följande sätt:

Konsistens (%) = 
NMA

A
++

100

där A står för antalet termer som två indexerare båda använt, M står för antalet termer
som indexerare M, men inte indexerare N använt och där slutligen N  står för antalet
termer som indexerare N, men inte M använt. Även här jämförs alla möjliga
parkombinationer i studien och ett medelvärde beräknas för både den enskilde
indexeraren och för hela gruppen. (Leininger, 2000, s. 5)

Rolling väljer att multiplicera antalet gemensamma termer med två i sin
beräkningsmetod som kan åskådliggöras på följande sätt:

Konsistens  =  
CB

A
+

2

där 2A står för antalet termer som de två indexerarna båda använt, multiplicerat med två,
och där B+C står för det totala antalet termer som använts av de båda indexerarna.
(Rolling, 1981, s. 70)

I den litteratur vi läst som redovisar vilken modell som använts vid beräkningar (Saarti,
2002; Leininger, 2000; Tonta, 1991; Stubbs et al., 1999; David et al., 1995; Shoham &
Kedar, 2001) är det Hoopers och Rollings modeller som är de vanligast förekommande.
Vi kan dock se att de olika modellerna behandlar aspekten tyngd på olika sätt. I
Hoopers modell ges termer som använts i den ene indexerarens dokument, men inte i
den andres, samma viktning och tyngd som de termer som båda indexerarna använt.
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Rolling betonar däremot viktningen genom att multiplicera antalet termer som
indexerarna är överens om med siffran två. Han menar alltså att det är viktigt att
framhäva att indexering med samma term har skett två gånger. En konsekvens av dessa
olika sätt att se på tyngdaspekten är att i de undersökningar som redovisar sitt material
enligt Rollings algoritm, blir procentsatserna högre än i de värden som rapporteras vid
användning av Hoopers algoritm. Detta medför att det kan vara svårt att jämföra olika
undersökningar (Leininger, 2000, s. 5; Rolling, 1981, s. 69f.). För att kunna jämföra
med äldre undersökningar, och på grund av att ingen överenskommen, internationellt
etablerad modell finns, kommer vi att använda oss av, och redovisa våra resultat för,
både Hoopers och Rollings algoritmer.

3.3 Konsistensundersökningar

Under de senaste 50 åren har ett stort antal konsistensundersökningar utförts runt om i
världen. Vi redovisar här ett antal av dessa, och vår avsikt är även att senare jämföra
våra egna resultat med några av dessa undersökningar. Det var under 1960- och 1970-
talen som de flesta av undersökningarna genomfördes. Vi har därför valt att mestadels
koncentrera oss på denna period i vår presentation av undersökningarna. Vi har därefter
medvetet valt att gå vidare med att presentera mera aktuella undersökningar från slutet
av 1980-talet och 1990- och 2000-talen. Då vi inte tror det är möjligt att automatiskt
indexera skönlitteratur har vi valt att inte presentera de konsistensundersökningar som
jämför automatisk och manuell indexering. Däremot kan detta vara ett stort område för
konsistensberäkningar av facklitteratur.

Utmärkande för det absoluta flertalet av våra refererade undersökningar är att de baseras
på indexering av facklitteratur, och inte på skönlitteratur. Många av de refererade
forskarna i detta avsnitt efterlyser ett mera enhetligt sätt att mäta inter-
indexeringskonsistens på, eftersom många av de tidigare genomförda studierna saknar
pålitliga metoder för att mäta den. Flertalet av de genomförda undersökningarna som vi
läst har därför som ett av sina syften att introducera nya sätt att mäta inter-
indexeringskonsistens, bland annat Zunde och Dexter (i Rolling, 1981), Chan (1989)
och Stubbs et al. (1999). Vår avsikt med uppsatsen är emellertid inte att värdera dessa
nya metoders användningsområde, utan enbart att relatera våra undersökningsresultat
till Hoopers och Rollings metoder.

3.3.1 1950- och 1960-talen

1977 sammanställde Lawrence E. Leonard en översikt över den konsistensforskning
som gjorts mellan 1954 och 1975. Han presenterade också sju av de vanligast
förekommande uträkningsmodellerna. Några av dessa har tidigare presenterats i vår
uppsats under kapitelrubriken 3.2. Här nedan följer en kronologisk presentation av
några av de undersökningar som Leonard beskriver.

Leonard skriver att katalogisatörer länge försökt att minimera inkonsistens genom att
utveckla ämnesordslistor, tesaurer och andra hjälpmedel för arbetet. Men trots denna
medvetenhet finner han inga försök att mäta och beräkna konsistens före 1954
(Leonard, 1977, s. 2). Men under tiden 1954 till 1975 har mer än 30 olika
undersökningar utförts, där olika beräkningsmodeller använts, men problemen är att
bara i ett fåtal undersökningar presenteras den metod som använts vid beräkningarna.
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Leonard lyfter fram 14 olika undersökningar som Hooper kontrollerat och räknat om
utifrån sin egen algoritm eftersom någon metod inte redovisats i dessa undersökningar.
När Hooper räknat om resultaten ges siffror på mellan 10% och 80% för konsistensen.
Man måste dock hålla i minnet att det är svårt att dra slutsatser och tolka resultaten på
grund av alla de olika metoder som använts för att beräkna konsistensen och det märks
även en ofullständig dokumentation av data och resultat i de olika undersökningarna.
(Leonard, 1977, s. 8)

1954 presenterade Oliver L. Lilley en undersökning, vilken troligen är den först
publicerade konsistensundersökningen. 340 blivande studenter vid Columbia
Universitys bibliotekarieutbildning fick skriva ämnesord på ett antal böcker. Varje bok
fick i snitt 62,17 olika ämnesord. Den faktor som orsakade störst mängd felaktigheter
vid tilldelningen av termer var i huvudsak inkorrekt grad av specificitet. (Leonard,
1977, s. 12)

En av de mest heltäckande undersökningarna av inter-indexeringskonsistens utfördes
1961 av Dorothy Rodgers. 20 artiklar inom Information Retrieval-området indexerades
av 16 ämnesspecialister, men bara 8 personer indexerade alla dokumenten. Inter-
indexeringskonsistens beräknades för varje par av indexerare och även för varje enskild
person. Bland resultaten märks att det finns en tendens för indexerarna att välja fler ord
för längre artiklar och ju längre artikel desto lägre grad av konsistens i valet av termer.
Alla indexerarna var bara helt överens om termer i 0,8% av fallen, och 52% av alla
termer tilldelades bara av en indexerare. Konsistensen för undersökningen som helhet
uppgår till 24%. (Leonard, 1977, s. 13f.)

Joan E. Jacoby och Vladimir Slamecka beräknade 1962 konsistensen bland erfarna och
oerfarna indexerare. Tre erfarna och tre oerfarna indexerare med ämneskunskaper i
kemi indexerade utan hjälpmedel 75 kemiska patent. De erfarna indexerarna använde 37
termer/patent medan de oerfarna använde 43. Konsistensen för de erfarna låg på 16,3%,
medan siffran för nybörjarna uppmättes till 12,6% (Leonard, 1977, s. 14). 1963 gjorde
samma forskarpar en uppföljning av sin tidigare genomförda undersökning, nu för att se
hur indexeringshjälpmedel påverkar konsistensen. Man fann att alfabetiska och
hierarkiska indexeringshjälpmedel ökade procenttalet markant, medan en associativ
tesaurus, med relaterade termer, tvärt om gav lägre grad av konsistens än utan
hjälpmedel (ibid., s. 17).

En undersökning som har stora likheter med vår egen är den som utfördes 1964 av
Arthur L. Korotkin och Lawrence H. Oliver. Två hypoteser testades, nämligen att
kännedom om ämnet ökar inter-indexeringskonsistens och att en så kallad job aid med
en lista på föreslagna deskriptorer också gör att konsistensen ökar. Fem psykologer och
fem icke-psykologer indexerade 30 abstracts från Psychological Abstracts med tre
deskriptorer/abstract. Tre veckor senare gjorde de samma sak, men med hjälp av en job
aid, som de dock inte var tvungna att använda. För de utbildade psykologerna steg
konsistensen från 39% vid första tillfället till 53% när en job aid användes. För den
andra gruppen steg konsistensen från 36,4% till 54%. Forskarna märkte ingen
signifikant skillnad mellan grupperna, men en hög skillnad mellan det första och andra
tillfället, varför deras slutsatser blev att ämneskunskaperna inte hade någon effekt på
konsistensen (Leonard, 1977, s. 18f.). De jämförelser vi kan göra med vår egen
undersökning är att även vi indexerar samma dokument vid ett andra tillfälle med hjälp
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av en så kallad job aid, i vårt fall Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom.

3.3.2 1970- och 1980-talen

1972 mäter Barbara Preschel konsistensen i hela indexeringsprocessen, det vill säga
både vid uppfattning av de aktuella begreppen i dokumenten och vid vilka termer som
tilldelas dessa begrepp. 34 studenter från olika biblioteksutbildningar fick efter en
kortare inskolning indexera 550 artiklar inom biblioteks- och informationsvetenskapen
hämtade från Documentation Abstracts. De ombads att välja den ”verbal level” , det vill
säga de ord som bäst beskrev begreppen i artiklarna och att skriva ner dessa på en
blankett. Vid konsistensberäkningarna blev det alltid högre medelvärde för begreppen
än för de termer som valts för att beskriva begreppen och i 500 av de 550 artiklarna var
medelvärdet för begreppen 21% eller mera, högre än medelvärdet för termvalen.
(Leonard, 1977, s. 29f.)

Leonard avslutar sin genomgång med att återge sin egen doktorsavhandling från 1975,
som behandlar förhållandet mellan inter-indexeringskonsistens i en grupp indexerare
och återfinningseffektiviteten av dokument beroende på de termer eller
klassifikationskoder som de tilldelats. Hans hypotes är att återfinningseffektiviteten står
i direkt relation till inter-indexeringskonsistensen för att ju större överensstämmelse
som råder bland indexerarna runt de termer som bäst beskriver dokumentets innehåll,
desto större sannolikhet att termerna också kommer att matcha söktermerna vid en
sökning där dokumentet ses som relevant för sökningen. Dokument från två olika
databaser, MEDLARS och en nyhetsdatabas, användes och dokumenten delades in i
grupper av tio dokument i varje. Varje grupp innehöll ett antal dokument som
återfunnits som svar till en specifik sökfråga tidigare ställd till databasen. I varje grupp
av dokument var fem relevanta och fem icke relevanta. 40 biblioteks- och
informationsstudenter indexerade nyhetsartiklarna och tio indexerare indexerade
MEDLARS-dokumenten varefter konsistensen beräknades. Leonard finner (1977, s.
32f.) att:

 Study findings indicate that inter-indexer consistency and retrieval effectiveness
exhibit a tendency toward a direct, positive relationship, i. e. high inter-indexer
consistency in assignment of terms appears to be associated with a high retrieval
effectiveness of the documents indexed. The concern for maintaining high
consistency in indexing seems to have been valid, and the work of developing and
applying indexing/cataloging rules and vocabulary controls seems justified.

Lois Mai Chan, vid universitetet i Kentucky, undersökte 1989 konsistensen i 100
MARC-poster som framställts av indexerare på, respektive utanför, Library of
Congress. Indexerarna använde samma hjälpmedel och följde samma
rekommendationer. MARC-posterna från de olika biblioteken jämfördes och
variationerna vid ämnesordstilldelningen identifierades. Resultaten visar att det är svårt
att uppnå en total konsistens även när man använder samma hjälpmedel och
indexeringspolicy. Enbart 15% av materialet visar total 100%-ig konsistens, medan
80% av materialet visar att indexerarna delvis är överens vid val av termer. Blott 5% av
MARC-posterna visar inkonsistens, det vill säga ingen överensstämmelse alls mellan
val av termer. För att förbättra konsistensen rekommenderar Chan bland annat att den
ämnesordslista som användes förbättras och att indexeringspolicyn förankras bättre på
de olika arbetsplatserna. (Chan, 1989, s. 349-359)
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3.3.3 1990-talet

1991 jämförde Yasar Tonta vid University of California i Berkeley konsistensen mellan
indexerare vid Library of Congress respektive British Library vid deras användande av
Library of Congress Subject Headings (LCSH). Ämnesorden för 82 böcker inom
biblioteks- och informationsvetenskapen jämfördes och beräknades med hjälp av
Hoopers algoritm. Han fann en konsistens mellan indexerarna som uppgick till 16%.
Han säger dock själv att hans urval är litet och att det kanske inte ens är meningsfullt att
jämföra två grupper av indexerare, men ser likheter mellan sina resultat och tidigare
undersökningsresultat, nämligen att konsistens över lag är låg. (1991)

Ett forskarlag vid universitetet i Montréal, Kanada anlägger ett kognitionspsykologiskt
perspektiv på indexeringsprocessen. Indexering definieras här som problemlösning.
Medan tidigare undersökningar funnit semantiska, pragmatiska och miljömässiga
faktorer som påverkar konsistensen, är Claire David, Luc Giroux, Suzanne Bertrand-
Gastaldy och Diane Lanteigne intresserade av de intellektuella processer som är
inblandade i indexeringen. De menar att för att förstå den över lag låga nivån på inter-
indexeringskonsistens måste vi använda oss av teorier och metoder från
kognitionspsykologin, och då speciellt från problemlösningsteorin. Indexeraren måste
kunna identifiera det problemområde som är specifikt för aktiviteten indexering. Med
erfarenhet kommer en speciell kunskap om den domän man arbetar inom och de normer
som styr arbetet, vilket leder till att varje indexerare utvecklar sina egna mål och
strukturer för arbetet.

I undersökningen ombads fyra erfarna indexerare att indexera två dokument var och
deras handlingar analyserades genom olika verbaliserande metoder. De ombads att
”tänka högt” under arbetet och de intervjuades om varandras resultat. Graden av
konsistens för ett av de indexerade dokumenten är 45% enligt Rollings modell, och
forskarna frågar sig varför indexerare med samma utbildning, med kunskaper inom
samma domän och med goda insikter i den tesaurus som användes, trots allt varierar så
mycket i sina beslut. Detta bevisar, menar de, att det finns kognitiva strategier som
ligger bakom indexerarnas sätt att arbeta. Det som kännetecknar en god indexerare är
den gradvisa anpassningen av de regler och direktiv som lärts in under utbildningen till
en mera personlig användning av dem. Varje enskild indexerare prioriterar sedan olika
hur dessa direktiv ska användas. (1995, s. 32-55)

En artikel publicerad 1991, med namnet Cataloging must change, skriven av Dorothy
Gregor och Carol Mandel, har fått stort utrymme i den amerikanska diskussionen om
indexeringskonsistens och flitigt följts upp i den vetenskapliga litteraturen. Artikeln
skapade en allmän uppfattning i USA att det bara föreligger 10 till 20% konsistens
mellan indexerare som använder sig av LCSH och gav upphov till en debatt om denna
ämnesordslista över huvudtaget var nödvändig för arbetet. Istället ansåg man att det
skulle räcka att kopiera tidigare poster. Thomas Mann kritiserar dessa allmänna
uppfattningar och försöker 1997 att slå hål på detta som han uppfattar som en myt, i sin
artikel ”Cataloging must change!" and indexer consistency studies: misreading the
evidence at our peril. Han menar att författarna feltolkat tidigare undersökningar och
finner källor som direkt motsäger de resultat som Gregor och Mandel lyft fram. Han
menar att de siffror som gett upphov till debatten i själva verket inte speglar
indexeringsarbete utan snarare resultaten när människor gissar sig fram till ämnesord
utan några som helst hjälpmedel. (1997, s. 3-45)
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Den argentinska forskartrion Edgardo A. Stubbs, Norma E. Mangiaterra och Ana M.
Martínez förespråkar konsistensmätningar som en kvalitetskontroll på de arbetsplatser
som utför indexeringar. I en undersökning från 1999 indexerade sju stycken studerande
av biblioteks- och informationsvetenskap vid två tillfällen ett antal dokument hämtade
ur domänen biblioteks- och informationsvetenskap. De deltagande studenterna hade
enbart begränsade kunskaper i praktisk indexering, men hade alla genomgått teoretiska
kurser i ämnet. Dokumenten indexerades vid två tillfällen och första gången gavs inga
skriftliga instruktioner, vilket däremot gjordes vid det andra. Båda gångerna användes
en spanskspråkig tesaurus för biblioteks- och informationsvetenskap. Forskarna väntade
sig lägre konsistens vid första tillfället eftersom de inte gav några gemensamma
riktlinjer till deltagarna. Mycket riktigt uppnåddes mycket låg konsistens vid den första
indexeringen, medan siffrorna för det andra tillfället, då det fanns gemensamma
riktlinjer för arbetet, blev mycket högre. Författarna menar därför att mätningar av
konsistens regelbundet kan användas i arbetsgrupper för att uppmärksamma och åtgärda
brister i rutiner och riktlinjer. (Stubbs et al., 1999, s. 53-69)

3.3.4 2000-talet

År 2000 undersökte Kurt Leininger inter-indexeringskonsistens med hjälp av 60 poster i
den psykologiska databasen PsycINFO. Han använder både Hoopers och Rollings
formler för att beräkna den och analyserar den utifrån olika aspekter. Den övergripande
konsistensen i undersökningen uppgår till 50,40% enligt Hooper respektive 60,83%
enligt Rolling. När han enbart undersöker de olika indexerarnas val av
klassifikationskoder uppgår siffrorna till 44,17% respektive 45%. Sammanfattningsvis
menar Leininger att inter-intexing konsistens inte har förändrats nämnvärt under de
senaste 30 åren, men varnar för att de tidigaste undersökningarna saknar metodologisk
konsistens. Han efterlyser därför en standardisering av metod för konsistensberäkningar.
(2000, s. 4ff.)

Snunith Shoham och Rochelle Kedar, båda verksamma vid Bar-Ilan University i Israel,
lät 16 studerande av biblioteks- och informationsvetenskap sätta ämnesord på 50
fackböcker med hjälp av en nyutkommen hebreisk tesaurus. Försökspersonerna hade
ingen tidigare erfarenhet av indexering. Deras resultat jämfördes med indexering som
utförts av tre rutinerade indexerare. Indexeringskonsistensen beräknades därefter med
hjälp av både Rollings och Hoopers algoritmer och de indexeringsmisstag som iakttogs
djupanalyserades. Graden av konsistens mellan de två grupperna beräknades till 45,21%
enligt Rolling respektive 32,88% enligt Hooper. Forskarnas hypotes, att de oerfarna
indexerarna skulle tilldela böckerna fler ämnesord än de erfarna, stämde inte in. Båda
grupperna tilldelade böckerna mellan 4 och 4,5 termer. Det vanligaste misstaget vid
indexeringarna var att studenterna tilldelade boken en term trots att ämnet inte
behandlades i tillräckligt hög grad i boken för att denna term skulle vara befogad som
ämnesord. Forskarna menar att i enlighet med LCSH måste minst 20% av boken
behandla ämnet för att ett ämnesord skall kunna sättas. Shoham och Kedar poängterar
att en nedskriven policy för hur indexeringen ska gå till är nödvändigt både som
riktlinjer för det dagliga arbetet och som hjälp vid utbildning av nya indexerare.
(2001, s. 29-54)

Den senast genomförda undersökningarna vi studerat publicerades 2002 av Jarmo
Saarti, vid Kuopio universitetsbibliotek i Finland, och är den enda vi funnit som tar upp
begreppet konsistens i samband med skönlitteratur. Han har undersökt konsistensen vid
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indexering av fem romaner. Indexeringen gjordes av 30 personer; 15 låntagare och 15
bibliotekarier hämtade från fem olika finska folkbibliotek, med hjälp av den finska
tesauren Kaunokki. Alla bibliotekarierna hade tidigare kunskaper om eller vana av
indexering, medan låntagarna definierades som flitiga läsare av skönlitteratur. De fem
romaner som indexerades hämtades från olika genrer, bland annat detektivromaner och
humor. Antalet ämnesord för romanerna varierade mellan 3 och 52, och medeltalet
ämnesord per roman var 12. Låntagarna använde sig av fler ord för att beskriva
innehållet än vad bibliotekarierna gjorde. Bara ett fåtal ämnesord användes av mer än en
person. De flesta termerna användes av bara en försöksperson, varför konsistensen
mellan personerna visade sig vara låg. Genomsnittet låg på 16,1% för hela gruppen, och
uppdelat på de två undergrupperna blev konsistensen 19,9% för bibliotekarierna och
12,4% för låntagarna. Beräkningarna är utförda med hjälp av ”the asymmetric formula”,
tidigare presenterad på sid. 18.

Omkring hälften av termerna som användes beskrev romanernas tema och cirka 20% av
termerna beskrev romanens karaktärer. Den fasett som användes minst var den som
behandlade tid. Saartis undersökning visar också att erfarenhet påverkar konsistensen.
Det var bibliotekarierna som uppvisade högre konsistens än låntagarna, och inom denna
grupp hade de bibliotekarier som tidigare indexerat skönlitteratur högre siffror än de
som inte gjort det. Romanernas innehåll påverkade konsistensen. Exempelvis var
indexeringen av Simenons roman mer konsistent än den som utfördes på romanen av
Dostojevskij. På grund av skönlitteraturens speciella karaktär efterlyser Saarti speciella
hjälpmedel för indexeringen av den, så som specifika tesaurer och
klassifikationssystem, för att uppnå konsistens. Han menar även att ett söksystem för
skönlitteratur måste vara flexibelt, så att låntagarnas subjektiva tolkning av litteraturen
kan hanteras av systemet. Författaren anser också att indexering av skönlitteratur måste
inkludera en möjlighet att kunna använda hela strängar av indexeringstermer, eftersom
han anser att ett användande av enskilda, isolerade ämnesord gör att man förlorar
mening och innebörd i romanerna om deras handling bryts ner till enstaka ord.
(Saarti, 2002, s. 49-65)

Sammanfattningsvis visar alltså dessa undersökningar på en konsistens som varierar
från mindre än 10% upp till cirka 80%. De stora skillnaderna kan härledas till de olika
metoder och algoritmer som använts vid beräkningarna. Undersökningarna visar att
skillnaderna bland annat består i indexerarnas utbildning och erfarenhet, deras kunskap
om indexeringspolicy, uttömmandegrad, ämnets natur och användning av hjälpmedel.

I några fall motsäger dock olika forskningsresultat varandra. Som exempel kan nämnas
att Jacoby och Slamecka finner att erfarna indexerare använder sig av färre termer än
oerfarna, medan Shoham och Kedar kommer fram till ett resultat där inga skillnader
syns i antal termval mellan dessa två olika grupper. Även Saarti noterar skillnader
mellan erfarna och icke erfarna, där låntagarna utan vana vid indexering överlag väljer
fler antal termer än bibliotekarierna.
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4. Indexering av fack- och skönlitteratur

I följande kapitel kommer vi inledningsvis att ge en presentation av bakomliggande
principer och regler för fack- och skönlitteratursindexering och vad som kännetecknar
dessa. Vi anlägger också ett användarperspektiv på detta samt visar problem och
möjligheter med skönlitteratursindexering. Därefter följer en historisk översikt av ett
antal metoder som framarbetats för skönlitteratur och vi avslutar med att ge några
exempel på indexeringsmodeller som används idag.

4.1 Facklitteratur kontra skönlitteratur

 Lancaster menar att facklitteratur och skönlitteratur är olika till sin natur och därför blir
indexeringen av dem också olika. Han menar att skönlitteratur framför allt skrivs för att
underhålla och inspirera, medan facklitteraturens primära syfte är att föra fram
information. Skönlitteratur kan dock även informera och facklitteraturen kan även
underhålla och inspirera, men det är inte en författares huvudsyfte. (1998, s. 193)
 
 Lancaster anser att indexering av skönlitteratur har ett stort berättigande. Som exempel
på tänkbara referensfrågor från låntagare angående Jules Vernes roman En
världsomsegling under havet nämner han ”Vilka romaner finns det som utspelas i en
ubåt?”, ”Vilken var den första romanen om ubåtar?” och ”Vad heter den där kända
klassikern som förutsåg användningen av ubåtar?” Lancaster menar också att indexering
visar en relation mellan ett verk och de termer som ges för att representera verket.
Indexeringstermerna ska spegla romanens centrala tema/teman, visa på den miljö som
verket utspelas i samt vad den återger, avsiktligt eller oavsiktligt. (ibid., s. 193f.)
 
 Saarti (2000) förutspår att biblioteksanvändare allt mer kommer att vara tvungna att
förlita sig på sökningar i databaser för att finna skönlitteratur och inte som förut leta
igenom hyllorna på plats i biblioteket. Han anser därför att indexeringen av
skönlitteraturen behöver utvecklas. Han uppmärksammar också att nätbokhandlar idag
gör den innehållsliga presentationen av skönlitteraturen som biblioteken ännu inte gör.
(s. 6)
 
Den stora skillnaden mellan indexering av facklitteratur och skönlitteratur är att
skönlitteraturindexeringen blir mera tolkande och subjektiv. Studier av olika
facklitteratursindexerare visar att de använder olika ord för samma sak vid
indexeringen. Studierna visar att det är osannolikt att indexerare av facklitteratur är
överens om vilka termer som ska användas även om ämnet som ska indexeras är relativt
konkret. Lancaster tror att sannolikheten för detta blir ännu mindre vid
skönlitteraturindexering då ämnen inom detta område är än mindre konkreta (1998, s.
194f.). I anslutning till detta ser Saarti (2000) behovet av gemensamma verktyg för att
undvika alltför långt gången tolkning vid innehållsbestämning och även en gemensam
vokabulär som ska användas vid indexeringen (s. 8). Pejtersen och Austin frågar sig
emellertid om man verkligen ska göra något åt det faktum att indexeringen blir
subjektiv då känslor och tolkningar är ett betydande element i skönlitteraturen. De
menar att en bra modell ska ha en balans mellan subjektivitet och kontroll (1984, s. 26).
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Skönlitterära verk är inte uppbyggda av några objektiva data, och en sådan text kan inte
sägas ha en enskild definitiv innebörd. När man indexerar skönlitteratur är det därför
viktigt att dess innehåll tolkas, men detta får heller inte leda till att det blir en detaljerad,
kritisk, litterär analys i stil med en recension (Nielsen, 1997, s. 171f.). Pejtersen och
Austin varnar för ett sådant förhållningssätt och påpekar att målgruppen för
skönlitteratursindexeringen inte är litteraturvetaren utan den vanlige låntagaren (1984,
s. 28). Men Nielsen menar att det inte går att göra en representation av ett skönlitterärt
verk utan att tolka och då kan det vara bra att ha kunskaper om textanalys och
texttolkning för att få till stånd en bra skönlitteratursindexering och för att till fullo
förstå skönlitteraturens natur. Han förespråkar att skönlitteratur indexeras bland annat
utifrån den så kallade hur-fasetten, där genre, narrativ struktur och berättarsätt är några
av aspekterna att använda sig av (1997, s. 171ff.). Dessutom bör ett system även
innehålla uppgifter om litteraturhistoria, litterära rörelser och influenser. Dessa aspekter
kanske inte är användbara för alla, men han menar att det för vissa läsare kan vara
viktigt att söka litteratur från en viss litterär period eller ett speciellt årtionde (ibid.,
s. 181).

 Det går inte att undvika skillnader när indexerare väljer termer vid indexeringen,
eftersom det finns variationer i det material som ska indexeras och även det faktum att
indexerare tar olika subjektiva beslut vid val av de hjälpmedel som de använder när de
indexerar, menar Chan, men målet är att maximera inter-indexeringskonsistens så
mycket det någonsin är möjligt. Men för att kunna göra detta behövs mer information än
vi har idag om fenomenet konsistens. (1989, s. 349)
 
 En annan skillnad mellan fack- och skönlitteraturindexering är att omfånget inom
skönlitteraturen är så stort och inte har något naturligt slut. Lancaster menar att det inte
finns några gränser för vad skönlitteratur kan handla om. Det skapas hela tiden nya verk
som handlar om nya miljöer, nya karaktärer och platser som aldrig tidigare skrivits om,
och nya kombinationer av dessa dimensioner, vilket medför att indexeringsvokabulären
hela tiden måste vara öppen. (1998, s. 195)
 

4.2 Användarperspektiv

4.2.1 Vuxna

Grundtanken med att indexera är att man vid sökning skall kunna få bästa möjliga
återfinning vid litteratursökning. Med detta menas att målet är att finna alla för
sökfrågan relevanta dokument i samlingen utan att få träffar på ickerelevanta dokument.
Den som skall sätta ämnesord på dokument ställs inför en svår uppgift: Hur indexerar
man på bästa sätt för den tänkte användaren? Olika indexerare kan göra olika
bedömningar, lika väl som samma indexerare sätter olika ämnesord på samma
dokument vid olika tillfällen. Ett varierande termval kan i vissa fall ge positiva effekter
och därmed öka möjligheten för fler sökare att hitta dokument, medan chanserna
minskar för återfinning då ämnesorden blir irrelevanta och inkonsekvent valda.
(Hellsten & Rosfelt, 1999, s.15)

Det är också viktigt att vid indexeringstillfället kunna sätta sig in i hur framtida sökare
kommer att formulera sina söktermer. I sin magisteruppsats från Biblioteksskolen i



27

Aalborg 1997 har Merete Høeberg Nielsen och Tina Henneberg Zoega undersökt
folkbibliotekslåntagares skönlitterära preferenser och deras föredragna metoder för att
finna skönlitteratur. Syftet var att utifrån ovanstående utarbeta ett förslag till en
indexeringsstrategi för skönlitteratur baserad på resultaten.

100 vuxna låntagare vid folkbibliotek intervjuades och 56% av dem uppgav att de gärna
läser verk av bestämda författare. Författarens nationalitet, kön och den tidsperiod som
författaren tillhör har betydelse för val av litteratur. Låntagarna är förtrogna med, och
använder sig av, olika genrebeteckningar vid sökningar. Aspekterna ”handling”,
”läsupplevelse”, ”sättet boken är skriven på” och ”personskildringar” är de aspekter som
låntagarna sätter mest värde på vid lån av skönlitteratur, och de lägger genomsnittligt
vikt vid 4-5 aspekter. Däremot fann författarna att låntagarna inte alltid har tillräcklig
begreppsmässig kunskap för att verbalt kunna uttrycka samtliga aspekter.

Undersökningen visar också att 68% av populationen aldrig använder sig av
datasystemet vid sina sökningar. När terminalerna används, är det i huvudsak för att
bekräfta titlar eller författare och endast 9,7% gör ämnessökningar. Man fann även att
låntagarna inte behärskade systemets sökmöjligheter, och systemet ansågs inte speciellt
användarvänligt. Så gott som samtliga låntagare väljer på egen hand böcker utifrån
baksidestext, titlar och bibliotekets utställningar, men 71% av dem uppger att de också
ställer frågor till bibliotekarien som metod för att finna sin litteratur.

Ovanstående resultat ger som konsekvens bland annat att ett system för
skönlitteratursindexering bör ha funktioner som gör låntagarna mer kunniga om sina
behov. Systemen måste hjälpa låntagarna att formulera sina skönlitterära preferenser i
tillräckligt specifika termer och i förhållande till systemets terminologi. En
tesauruskonstruktion kan avhjälpa dessa problem. Då möjliggörs sökningar på
ovanliggande bredare begrepp tillsammans med underliggande smalare.

En annan konsekvens av resultaten är att den optimala indexeringen måste göras mot
bakgrund av de vanligaste aspekterna som låntagarna uppgav vid val av bok. Författarna
utarbetar här en checklista för indexering, där bland annat aspekter som läsupplevelse,
svårighetsgrad, personskildringar och verkets status (klassiker, storsäljare, pristagare,
boken bakom filmen etc.) ingår. Däremot menar de att samtliga aspekter inte skall
indexeras vid ett verk utan enbart de som har relevans för verket skall användas.

Slutligen erfar författarna att en on-lineförmedling av skönlitteraturen inte kan stå
ensam, utan ser bibliotekariens roll som litteraturförmedlare även i fortsättningen som
betydelsefull. Systemen måste bli mer användarvänliga, låntagarna måste få utbildning
på systemen och terminalerna måste placeras centralt, helst där skönlitteraturen är
placerad. (1997, s. 31-38)

4.2.2 Barn och ungdomar

Här kommer problematiken in med hur barn formulerar sig. Barn använder sig i högre
grad av mer konkreta sökformuleringar och uttrycker sig i form av processer. Medan
vuxna frågar om järnframställning frågar barnet hur man gör järn (Lundgren, 1997, s.
12). Barn och ungdomar har i större utsträckning mer speciella avsikter, skäl, strategier,
söktermer och orsaker till framgång respektive misslyckande när de söker tillgång till
skönlitteratur, än vad vuxna har. Detta är viktigt att ta i beaktande när man utarbetar
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elektroniska system för att återfinna skönlitteratur för barn och ungdom. Vanligtvis blir
barns tillgång till skönlitteratur begränsad eftersom böckerna enbart placeras fysiskt
antingen som bilderböcker eller som kapitelböcker under respektive författares namn.
Detta innebär att de, liksom vuxna, har svårt att söka böckerna efter ämnesord. Om det
överhuvudtaget finns ämnesord att söka på, har dessa en tendens att vara begränsade till
antalet och är ett resultat av en snabb och ytlig bedömning av boken utan någon
förståelse för hur barn letar efter en sådan bok. Ämnesorden korresponderar inte med de
ämnen eller fasetter som barnen uttrycker. Det är mycket svårare att skriva en lämplig
sökterm under en informationssökning än att känna igen en sådan som redan är
inskriven i systemet. Detta har gett upphov till speciella gränssnitt för barn där det går
att browsa. Exempel på sådana OPAC:s är det danska Bokhuset och det amerikanska
Kid´s catalog. Men de allra flesta söksystem visar ingen förståelse för den variation,
komplexitet och osäkerhet som kännetecknar barns sökningar efter skönlitteratur och
även annan information. Ofta klumpas alla ämnen och fasetter ihop till övergripande
ämnen, utan hänsyn till alla de dimensioner som är typiska för skönlitteratursökningar.
Även teknologin i sig fungerar som en barriär för barn och ungdomar (Solomon, 1997,
s. 139f.).

Paul Solomon vid University of North Carolina har undersökt 997 sökningar som barn
utfört i en datoriserad katalog. Han fann att i 66% av fallen lyckades barn med hjälp av
enskilda ämnesord finna den skönlitteratur de sökte efter. Skälet till denna, i hans tycke
höga siffra, är att barn har en tendens att använda konkreta termer vid sina sökningar,
något som överensstämmer med vissa ämnesord, som till exempel Katter, Hundar,
Dinosaurier och Karate. Dessa ord har heller inte en mängd synonymer som mera
abstrakta ord kan ha. Dessa rön, menar han, måste vara en signal till de som väljer
ämnesord för barn och som skapar gränssnitt för dem. (Solomon, 1997, s. 140f.)

Han fann också att det ofta föreligger stora skillnader mellan de ämnesord som valts till
litteraturen och de ord som barn och ungdomar använder när de söker. Som exempel
nämner han att ungdomar oftast använde uttrycket Teenagers fiction medan ämnesordet
som valts var Adolescent girls fiction. Likadant sökte barn på  Clothes och Clothing
medan ämnesordet var Costumes. Därför måste barnen kunna browsa i en
bibliotekskatalog för att kunna lista ut vilka ämnesord som ger en lyckad sökning.
Solomon fann även att det fanns många ämnesord som barn över huvudtaget inte sökte
på, men som var inlagda i systemet, och tvärt om, termer som barn ofta använde, men
som inte var inlagda som ämnesord. Studerar man barns söktermer noggrant finner man
speciella intresseområden just för barn och ungdom. Sådana är till exempel djur, sport,
genrer och monster. Dessa är viktiga att använda sig av vid skapandet av ett söksystem
för barn, vilket också gjorts i exempelvis Bokhuset och Kid´s catalog. (Solomon, 1997,
s. 142)

Solomon fann också att det ibland är nödvändigt att förenkla termer i en katalog för
barn. Det går inte att använda sig av de termer som valts för vuxna användare utan dessa
måste anpassas för att barn ska förstå och kunna använda dem. (Solomon, 1997, s. 145)

Annelise Mark Pejtersen, Hanne Albrechtsen, Lena Lundgren, Ringa Sandelin och
Riitta Valtonen poängterar möjligheterna för barn och ungdomar att kunna söka på, för
dem, viktiga gestalter och personer inom skönlitteraturen. Därför finns i det danska
söksystemet Bokhuset möjligheten att också kunna söka på huvudpersoner i barn- och
ungdomslitteraturen. (1996, appendix I, s. 9)
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4.3 Regler för indexering

Hur skall man då gå tillväga för att utföra en korrekt indexering? Det krävs vissa regler
för att uppnå en god konsistens. De regler som utarbetats och som är tänkta att användas
i Sverige gäller i första hand för indexering av facklitteraturen och har framarbetats av
Unn Hellsten och Margareta Rosfelt, på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering
och klassifikation 1999. Denna handledning är tänkt att användas under svenska
förhållanden i allmänna syften och i olika slags bibliotek utan inriktning för en speciell
målgrupp. De skall vara mer lämpade för svenska förhållanden än de ISO-standarder
och de danska, norska och engelska handböckerna som finns. (Hellsten & Rosfelt, 1999,
s. 13f.)

Indexering är ett intellektuellt arbete och kräver gediget tankearbete. Här följer några
grundläggande regler som skall underlätta arbetet för hur man väljer ämnesord, allt
enligt ovanstående handledning (Hellsten & Rosfelt, 1999, s. 26-47):

1. Innehållsanalys - här gäller det att kunna bestämma vad dokumentet handlar om.
Använd titel, sammanfattning, innehållsförteckning, förlagstext etc. för att kunna
avgöra innehållet, då det är alltför tidskrävande att läsa hela dokumentet. Det är
oftast omöjligt att göra en fulländad innehållsanalys, man får vara nöjd med en som
är någorlunda bra.

2. Val av ämnesord - ämnesorden skall beskriva dokumentets innehåll så exakt som
möjligt. Här används det mest specifika hellre än ett mer generellt ord som omfattar
mer. Vid sökningar ger detta en hög precision, medan termerna i vissa fall blir
alltför smala. Välj inte termer alltför smalt, tänk på att skapa goda sökmöjligheter
för användarna och avväg vilket som är det lämpligaste. De smala termerna kan
dock kompenseras med överordnade termer och hittas vid sökningar med
användning av klassifikationskoder. 25-procentsregeln är bra att följa, vilket innebär
att ämnet skall förekomma i minst 25 procent av dokumentets helhet för att kunna
vara ett ämnesord. Vissa bibliotek har som regel att sätta en gräns för hur många ord
som får användas för att beskriva ett dokuments innehåll. Denna handledning
förespråkar dock inte någon högsta gräns.

3. Ämnesordskontroll - här är syftet att uppnå en konsekvent och förutsägbar praxis
inom ett bibliotek. Det är viktigt att ämnesordskontrollen bedrivs systematiskt med
uppdatering och bearbetning, annars tappar systemet snabbt i precision. De
grundläggande principerna för kontrollen är att ordens betydelse i det naturliga
språket begränsas för användning som ämnesord, samt att när samma begrepp kan
uttryckas på flera olika sätt väljer man ut ett av sätten som föredraget ämnesord.
Nya ord måste kontrolleras med hjälp av ordböcker och uppslagsverk och användas
som preliminära ämnesord under en period innan de kan godkännas som
kontrollerade ämnesord.

Grundprincipen för språkbruket är att alltid använda substantiv eller substantiv-uttryck
ex. Glädje inte Glad. Ämnesorden skall oftast ges i obestämd pluralform.
Synonymkontroll är viktig för att undvika att använda olika ord för samma begrepp
eftersom det gör sökningen svåröverskådlig. Det är bra om se-hänvisning till det
föredragna ordet används då detta underlättar för användarna. Man väljer oftast den
utskrivna formen framför akronymer och förkortningar, men det finns dock undantag.
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Då AIDS är mer vedertaget används detta hellre än Acquired immune deficiency
syndrome.

Reglerna kan presenteras mer ingående men vi har här nöjt oss med de mest utmärkande
för förståelsen av vår undersökning och valt att inte gå in på alltför specifika
ämnesområden. Det kan dock diskuteras om dessa regler, som från början utvecklats för
att indexera facklitteratur, också är lämpade för skönlitteratur. Ellen Hjortsæter, som i
sin bok Ämnesordskatalogisering ger förslag till norsk standard för indexering, menar
att eftersom fack- och skönlitteratur skall ingå i samma IR-system, är det viktigt att
metoden och reglerna för indexeringen också är de samma (1994, s. 85). Hon diskuterar
dock inte barns förutsättningar och sätt att uttrycka sig, något som skulle kunna medföra
att ämnesorden skulle kunna väljas och utformas på annorlunda sätt. Det är endast det
som kan vara intressant för låntagaren som skall indexeras inom skönlitteraturen, såsom
om det förekommer verkliga personer i handlingen, utspelar sig inom något specifikt
geografiskt område eller om handlingen behandlar historiska händelser och perioder.
Dokumentets litterära form och målgrupp tas också upp (ibid., s. 84).

Hur kan man som indexerare avgöra vad som kan tänkas vara intressant för låntagaren,
eller än mindre sätta sig in i barns tankegångar och sökfrågor? Ska man vara så specifik
som möjligt? Är det lämpligt att indexera en skönlitterär bok som handlar om en
Sanktbernhardshund med just termen Sanktbernhardshund eller skall man välja den
vidare termen Hundar? Kommer det någonsin komma en sökfråga som: - Jag vill ha en
saga som handlar om Sanktbernhardshundar? Det som däremot talar för
specificeringsprincipen är om verket är känt. Då kommer man att hitta den specifika
boken utan att få träffar på dokument som handlar om hundar mer generellt. Inom
facklitteraturen är det lättare att förstå sig på skillnaderna. Är jag intresserad av att läsa
om hur hundar skall skötas, eller vill jag veta allt om just en specifik ras?

Dokumentets nivå är det som skall avgöra vilka ord som är lämpliga att välja som
indexeringstermer. Om ett dokument handlar om konst i sin helhet men även tar upp
olika aspekter såsom målarkonst och skulptur, väljs den bredare termen Konst. Endast
de dokument som enbart behandlar ämnet målarkonst signifieras med denna term. På så
sätt påverkas recall och precision. Med en bredare term återfinns fler dokument, medan
om en smalare term väljs kommer ett mindre antal dokument att återfinnas, med risk att
många relevanta dokument inte återfinns alls. (Chowdhury, 1999, s. 205)

4.4 Problem och möjligheter med indexering av skönlitteratur
 
 Problem som kan uppstå vid indexeringen av skönlitteratur är exempelvis vem som ska
utföra den. Inom facklitteratursindexeringen framförs det ofta att kunskaper om ämnet
är viktigt, men Lancaster menar att detta är irrelevant vid indexering av skönlitteratur.
Dessutom menar han att det måste diskuteras vilka policies som ska användas vid
indexeringen. Ska den ha en hög uttömmandegrad, det vill säga ska innehållet i verket
täckas av en lång rad indexeringstermer som ska relatera till dess bredd, eller ska
indexeringen vara specificerad, det vill säga gå på djupet med få specifika termer?
Författaren anser att det finns både för- och nackdelar med hög uttömmandegrad.
Verket blir lättare att hitta, men han menar även att mindre självklara termer gör att de
verkligt viktiga döljs i mängden. Man kan exempelvis inte använda termen Hundar eller
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Katter så fort de figurerar i en roman. Lancaster finner även problem med hög
specificitet och menar att metoden måste användas med sunt förnuft. (1998, s. 196)
 
Ett annat problem som uppmärksammas är att termerna inte kan placeras i ordning efter
hur viktiga de är. Det är svårt för en låntagare att veta vilken av de indexerade termerna
som visar det centrala temat i verket och vilka som beskriver bakgrundshändelser.
Dessutom kan den yttre handlingen i verket ibland bara vara en ramhandling som
egentligen inte är viktig då det istället är huvudpersonernas förvandling som är det
centrala i verket (Häkli, Lindholm, Marcus & Tolppanen, 1981, s. 17f). Pejtersen och
Austin uppmärksammar också detta fenomen och menar att ordningen mellan
notationerna är viktig när man utarbetar ett system enbart för skönlitteratur (1984,
s. 29).

Det föreligger idag ett stort behov av att indexera skönlitteratur och möjligheterna att
skapa effektiva återfinningssystem för skönlitteraturen har ökat beroende på den snabba
utvecklingen inom informationstekniken. En nackdel med denna utveckling på
biblioteken är att det medfört att mängder av litteratur lämnats oindexerad, och
merparten av denna litteratur är skönlitteratur. En fördel med att skönlitteraturen
indexeras är att låntagare då kan utföra fritextsökningar i katalogerna, menar Saarti.
(1999, s.85)

Lancaster menar att det är viktigt att indexera skönlitteratur eftersom en bibliotekarie
inte har lätt att besvara låntagares frågor av typen ”Har ni någon deckare som utspelar
sig i Iowa?” eller ”Har ni någon ny roman om döden eller döendet?” Dessutom kan
bibliotekarien och låntagaren tillsammans göra en så kallad pattern matching, det vill
säga leta upp en ny bok som liknar den som låntagaren läst tidigare och uppskattat. Med
termen liknar menas här att den utspelas i samma miljö, har samma tema eller ger en
liknande känsloupplevelse. (1998, s. 197ff.)
 
 Saarti skriver att än idag får bibliotekarier lita till sitt minne eller tryckta temalistor för
att kunna rekommendera lämplig skönlitteratur till låntagarna och han efterlyser fler
kataloger som förutom bibliografiska beskrivningar även innehåller
innehållsbeskrivningar (2000, s. 6). Lancaster poängterar att det finns många svårigheter
med skönlitteraturindexering. Dels är den mindre konsekvent än
facklitteratursindexeringen såvida inte man använder en kontrollerad vokabulär och han
menar även att det är speciellt svårt att indexera författarens intentioner med sitt verk.
Överlag blir indexeringen mera subjektiv (1998, s. 201).
 
 Skönlitteraturens titlar är sällan till hjälp för att kunna tyda vad romanerna handlar om
och är heller inte ett stöd vid sökning, uppmärksammar Saarti (2000, s. 6). Som en
annan svårighet nämner Lancaster att indexeraren inte har hjälp av sammanfattningar,
rubriker eller underrubriker som ofta finns i artiklar för att få en klar bild över
innehållet. Dessutom är det svårt att skumläsa en roman för att försöka få fram
grundmeningen i den. Det krävs, menar han, en grundlig läsning av en roman för att
förstå dess grundtema. Romanen kan exempelvis handla om svartsjuka utan att termen
överhuvudtaget nämns. Lancaster nämner dock DeZelar-Tiedman som anser att
information från förlag och texter på böckernas baksidor ger tillräckligt underlag för att
indexera ett verks innehåll. Denna undersökning har dock utförts med ett litet urval
(1998, s. 201).
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 Häkli et al. skriver att vissa romaner helt enkelt indexerar sig själva på grund av att
innehållet i dem är lätt att förstå. Svårast att indexera är idéromaner och romaner med
symboliskt innehåll (1981, s. 25). Författarna tror att de icke realistiska och de
experimentella romanerna är svåra att återfinna då indexeringen av dem är mindre säker
och innehåller flest tolkningar (ibid., s. 40).
 
 Ett speciellt kännetecken för skönlitteraturen är att dess innehåll tolkas olika över tid.
Böcker kan få nytt innehåll i en annan tid och annan kontext. Detta pekar på
svårigheterna med de termer som används vid  tolkningen och
skönlitteraturindexeringen. De kan komma att ändras och sakna betydelse i en annan
kontext, exempelvis beroende på den historiska bakgrunden och det samhälleliga
nuläget. (Saarti, 2000, s. 6f.)
 
 Under åren har många invändningar hörts från bibliotekarier som hävdat att det inte går
att beskriva en romans komplexa innehåll med något eller några enstaka ämnesord.
Dessutom var många bibliotekarier i början motståndare till att ersätta den personliga
vägledning som ett referenssamtal kan ge, med en dator (Jansson, 1997, s. 33). Saarti
(1999) menar att de problem som uppstår vid indexering av prosa bara är en bråkdel av
de som möter en indexerare av poesi och dramatik (s. 85). Lundgren frågar sig hur
mycket man genom indexering ska avslöja om en boks handling. Det kan vara bra för
bibliotekarien att veta om boken slutar med ett självmord, men troligtvis vill inte
låntagaren veta detta i förväg (e-brev, 2002).
 
 Trots dessa svårigheter med skönlitteraturindexering har ett antal modeller utarbetats
under 1900-talet. Hur är dessa modeller anpassade för användare och deras
förförståelse? För att ta reda på detta kommer vi att studera ett antal
indexeringsmodeller.

4.5 Indexeringsmodellernas framväxt

Beghtol delar in de existerande systemen i följande huvud- och undergrupper:

1. anpassning av ett generellt klassifikationssystem ursprungligen inte avsett för
skönlitteratur

2. utarbetande av speciella system för skönlitteratur

Grupp två kan i sin tur indelas i tre undergrupper:

a. system för att identifiera genrer
b. system för enskilda genrer
c. system för alla typer av skönlitteratur. (1989a, s. 137)

Detta verkar vara en allmän indelningsmodell, då även Pejtersen och Austin resonerar
på ett liknande sätt (1983, s. 231).

4.5.1 Bakomliggande principer
 
 Redan kring förra sekelskiftet inleddes de första försöken med att indexera
skönlitteratur parallellt med att de kända systemen för klassificering utvecklades över



33

världen. Skälen till att indexeringsmodellerna utvecklades var enligt Baker och
Shepherd huvudsakligen att det skulle bli lättare för låntagare att finna den typ av
skönlitteratur de ville ha. Detta ansågs speciellt viktigt för den typ av låntagare som inte
använder sig av någon katalog utan söker direkt bland hyllorna. Låntagarna nöjde sig
inte med att enbart söka litteratur i en enda dimension, det vill säga skönlitteratur. De
ville låna böcker indelade i fler dimensioner och redan då utkristalliseras fyra vanligen
förekommande undergrupper:
 
• Övergripande ämne, till exempel historier från franska revolutionen
• Genre, till exempel deckare
• Form, till exempel noveller
• Litterär kvalitet, till exempel seriös, samtida skönlitteratur

Bibliotekarier hade även märkt att låntagarna hade en tendens att enbart låna
skönlitteratur skriven av välkända författare eller titlar som de läst om i recensioner eller
som de visste var storsäljare. En innehållsindexering av skönlitteraturen skulle hjälpa
bortglömda författare och äldre litteratur att nå sina låntagare. (1987, s. 245-251)

4.5.2 Tidigt 1900-tal

Under 1930-talet utarbetade amerikanen Frank Haigh ett system som var en bearbetning
av Deweys decimalklassifikationssystem (DDC). Han använde sig då av en 40 år
gammal upplaga av DDC, och indexerade med hjälp av denna 5000 romaner. Beghtol
(1989a, s. 137) ifrågasätter varför han använder en så gammal upplaga som grund för
sitt arbete, när senare upplagor fanns att tillgå. Systemet utsattes även för kritik av
Pejtersen och Austin (1983, s. 231f.) som menade att Haighs modell var en svårtydd och
alltför detaljerad blandning av välbekanta genrebeteckningar, nya, egenhändigt
påhittade ämneskategorier och etablerade klasser enligt DDC. Som exempel på
svårigheterna med Haighs system nämner de att Spökhistorier klassades under Filosofi
och Deckare under Sociologi medan Kärleksromaner ibland kunde återfinnas under
Filosofi och ibland under Hemliv. Haighs modell utsattes aldrig för några större
utvärderingar enligt Beghtol (1989a, s. 137).

Även Wells kritiserade Haighs system för att vara alltför detaljerat och utvecklade en
egen modell med enbart sex kategorier: Stories of domestic life, Adventure stories
including sea, air, western, war and spy stories, Detective and mystery stories including
ghost stories, Humorous stories, Historical fiction och Miscellaneous stories. Wells
system var tänkt att fungera både för klassificering och hylluppställning. Denna modell
utvecklas senare av E. V. Corbett som ökar kategorierna till åtta i ett hierarkiskt
decimalklassifikationssystem. Corbett ville dock bibehålla den alfabetiskt uppställda
ordningen av böckerna på hyllorna, men komplettera den med bokstäver på
bokryggarna som visade genre. (Andersson & Holst, 1995, s. 11)

L. A. Burgess utvecklade under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet ett system
som var speciellt ämnat för hylluppställning. Syftet med modellen var att ämnesindela
skönlitteraturen, men också att underlätta för bibliotekspersonalen att sprida den så
kallade goda litteraturen till låntagarna. Modellen kombinerar en presentation av genrer
med litterär stil. Dessutom lägger han till fyra kategorier för en kvalitetsbedömning av
litteraturen. Denna bedömning var enbart avsedd som information till bibliotekarierna
och fick ej spridas till låntagarna. Trots detta antecknades bokstäverna på bokpärmarnas
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insida (Pejtersen & Austin, 1983, s. 232). Följande citat av Burgess återfinns i Pejtersen
och Austin (ibid., s. 232):

I repeat that these symbols are intended solely for staff use – to make
accessible to every member of the staff the mature judgement of the librarian
or his book selectors. They should never be used as arranging-symbols or
appear in public records.

A= Literary or "Highbrow"
B= ”Middlebrow” competent and having literary ambitions
C= ”Middlebrow” without ambitions but competent ”best-seller”
D= Frankly ”Lowbrow”, commercial and mechanized

4.5.3 System för enskilda genrer

Cameron utvecklade under 1950-talet ett avancerat system för science fiction-litteratur.
Avsikten var enligt Beghtol enbart att använda det för katalogbruk. Modellen kallas
Fantasy Classification Scheme och varje bok tilldelades en tvådelad kod som visade
dels ämnesklassifikation och dels det som Cameron kallade Literary Information
Profile. Första delen av koden bestod av en kombination av tal från 0 till 100 med
parentestecken, punkter, kolon och plustecken mellan dem. Tiotalssiffran visade
huvudklassningen för verket, exempelvis står 10 för övernaturliga varelser.
Skiljetecknen visar förhållandet mellan olika ämnen inom boken.

Camerons Literary Information Profile består av sex bokstäver som var och en visar en
aspekt av bokens karaktär. Den första bokstaven står för verkets längd, den andra för
typen av handling. Tredje bokstaven betecknar läsupplevelsen, den fjärde visar var
betoningen i verket ligger, exempelvis på huvudpersonernas psykologiska utveckling
eller på handlingen i stort. De två sista visar hur framträdande de övernaturliga
elementen i boken är och övriga faktorer som kan vara av intresse. Denna komplicerade
modell med kombinationer av två olika typer av koder kunde ge en bok klassifikationer
som 22.5,1+(31.8:52.8:36.7):34.2+65.2dbudbh. Detta exempel gäller A. E. van Vogts
roman Slan. (1989a, s. 137f.)

Beghtol bedömer modellen som innovativ, men i längden omöjlig att arbeta med.
Dessutom anser hon att ordningen mellan decimalkoderna är oklar (ibid., s. 138).
Pejtersen ifrågasätter genreindelningar överlag, då hon anser att genrer kännetecknas av
alltför breda och generella  kriterier vilket gör återfinning ineffektiv. Genreindelningar
är ofta så grova att majoriteten av alla romaner inte kan placeras i en genre utan står
kvar på hyllorna i alfabetisk ordning efter författarnamnet (1978, s. 7).

4.5.4 Problem Child

Den första modellen som utvecklades för all sorts skönlitteratur och som försökte återge
alla dimensioner hos denna typ av litteratur framlades av Robert Walker 1958.
Modellens namn blev Problem Child efter titeln på den artikel som förde fram hans
system. Det unika med modellen är enligt Beghtol att den för första gången försöker
fånga in skönlitteraturens många olika fasetter såsom ämne, tidsperiod, tema och
tillgänglighet. Walker var influerad av den indiske klassifikationsteoretikern
Ranganathan som tidigare utvecklat ett fasetterat klassifikationssystem. Walker
indexerade skönlitteraturen efter tre fasetter: författare, typ av berättelse och ämne.
Inom varje fasett lade han därefter till underfasetter enligt följande:
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• Författare: personlighet, språk och litterär tradition
• Typ av berättelse: litterär form såsom roman eller novell, prosastil och handling
• Ämne: tema, miljö och personer

För att mera överensstämma med Ranganathans grundteorier utvecklade Walker sin
modell till att likna Ranganathans PMEST-formel, där bokstäverna PMEST står för
personality, matter, energy, space och time. Dessutom delades fasetten M in i en
underordnad PMEST-formel. (1989b, s. 21f.)

Walkers modell, med sina 250 olika klasser, ansågs alltför detaljerad och komplicerad
av Pejtersen (1978, s. 6). Den byggde förutom alla sina undergrupper på en kombination
av egna klassifikationskoder och UDK:s koder för geografiskt ursprung och tid.
Däremot ska systemet ha använts med viss framgång på det bibliotek i Skottland där
Walker verkade, men några större utvärderingar i övrigt har inte modellen utsatts för
(Beghtol, 1989b s. 22).

4.5.5  Analysis and Mediation of Publications (AMP)

Under 1970-talet utvecklade i Danmark Annelise Mark Pejtersen den modell som fått
förkortningen AMP efter namnet Analysis and Mediation of Publications och efter
skaparens initialer. Modellen skapades med folkbiblioteken i tankarna och speciellt med
låntagarna i fokus. Pejtersen och Austin kritiserar de tidigare modellerna och menar att
de överlag är svåra att använda i praktiken, bland annat för att skaparna av systemen har
använt för mycket av sina egna värderingar och uppfattningar av skönlitteratur samt att
de ansett att genreindelning ger en adekvat bild av låntagares behov. (1983, s. 233)

Pejtersen menar att ett system enbart kan vara framgångsrikt om det tar hänsyn till
användarnas förförståelse och behov. Det krävs en samstämmig syn mellan låntagaren
och systemet på vad ett dokument är. För att förvissa sig om användarnas syn
genomfördes cirka 300 låntagar/bibliotekariesamtal som dokumenterades för att få fram
de omedvetna klassifikationer som låntagarna gjorde vid läsning av skönlitteratur (1978,
s.7f.). Det är först nu som vi kan se att modellerna på allvar tar hänsyn till användarna,
deras behov och språkbruk.

Utifrån sina erfarenheter av låntagarsamtalen konstruerade Pejtersen ett
indexeringssystem med fyra fasettliknande huvudkategorier som hon kallade
dimensioner. Systemet ser ut som följer:

Dimension 1: Ämne
a) aktivitet och händelseförlopp
b) psykologiskt utvecklingsförlopp/psykologiska beskrivningar 
c) sociala relationer
Ämnet i romanen: Vad det handlar om
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Dimension 2: Ram
a) tid: dåtid, nutid, framtid
b) plats: geografisk, social miljö, yrke
Den tid och plats författaren valt att förlägga sitt verk till

Dimension 3: Författarens avsikt
a) känslomässig upplevelse
b) insikt och information
Författarens attityd mot ämnet. De idéer och känslor författaren vill förmedla till sina
läsare.

Dimension 4: Tillgänglighet
a) läsbarhet
b) fysiska egenskaper
c) litterär form
d) huvudpersoner
e) huvudpersonernas ålder
Kvaliteten på kommunikationen mellan författaren och läsaren, det vill säga termer för
egenskaper hos boken som försvårar eller underlättar sådan kommunikation, som
språkets svårighetsgrad, typografi etc. (Pejtersen & Austin, 1983, s. 234, svensk
översättning Andersson & Holst, 1995, s. 17)

Systemet är inte i första hand tänkt som ett hylluppställningssystem och en indexering
måste inte ske med hjälp av alla dimensioner. Varje folkbibliotek får fritt göra sina egna
indelningar och även konstruera ytterligare underfasetter för sina egna behov (Pejtersen
& Austin, 1983, s. 235). Beghtol kritiserar modellen och säger att det mera är en mall
för skrivandet av kortare anteckningar än ett klassificerings- eller indexeringssystem
(1989b, s. 23).

4.5.6 Experimental Fiction Analysis System (EFAS)

Det mest aktuella systemet för skönlitteraturindexering har utarbetats av den
kanadensiska forskaren Clare Beghtol. Hon kallar sin modell EFAS, Experimental
Fiction Analysis System och det består av en kombination av ett fasetterat
klassifikationssystem med bokstavskombinationer kompletterat med numeriska koder
hämtade från andra system. (Andersson & Holst, 1995, s. 19)

Beghtol menar enligt Jansson att dagens informationssamhälle inte längre skiljer lika
tydligt mellan facklitteratur och skönlitteratur utan snarare mellan berättande kontra
icke berättande texter. Beghtol anser att dagens facklitteratur innehåller stora delar
berättande text varför forskning kring indexering av skönlitteratur blir allt intressantare
för den akademiska världen (1997, s. 33). Hennes skäl till att skapa EFAS-modellen är
alltså att både forskare och studenter idag har ett stort behov av att komplettera sina
studier av facklitteratur med skönlitteratur och därför behövs väl fungerande söksystem
och skönlitteraturindexering. EFAS är konstruerat speciellt för forskningsbibliotek och
närmast för litteraturvetenskapliga behov (Andersson & Holst, 1995, s. 19).

Beghtol är kritisk till de tidigare indexeringsmodellerna eftersom hon menar att de
försöker sammanfatta handlingen i böckerna och beskriva vad de handlar om (”about”).
Hon menar att det inte går att basera ett klassifikationssystem på subjektiva värderingar
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av en boks innehåll och därför menar hon att EFAS endast behandlar objektiva data –
vad romanerna ”contains”, inte vad de är ”about”.

Därför är Beghtols fem dimensioner:

• personligheter, varelser som existerar, handlar eller uppträder inom det skönlitterära
verket

• tilldragelser, verkliga eller påhittade, som förekommer i verket
• platser, verkliga och påhittade
• tid
• övrigt

Förhållandet mellan de olika grupperna redovisas med hjälp av bokstäver medan hon
hämtar numeriska koder från bland annat Dewey för att beteckna händelser och
personligheter. Beghtol använder AACR (Anglo-American Cataloging Rules) för att
formulera och standardisera ämnesorden. Systemet är enbart tänkt för databassökningar.
(Andersson & Holst, 1995, s. 20)
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5. Indexering av skönlitteratur i Sverige

Följande kapitel ger en kort introduktion till hur olika svenska system för
skönlitteratursindexering har vuxit fram och hur de ligger till grund för det arbete som
Svensk Biblioteksförening idag framlagt som förslag till nytt nationellt system i form av
Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och Ungdom.

5.1 Nordiska influenser

AMP-modellen har rönt stor uppmärksamhet i hela Norden och varit grunden för det
mesta av det arbete som gjorts i Sverige. Danmark har på många sätt varit ett
föregångsland när det gäller indexering. Den danska motsvarigheten till Bibliotekstjänst
indexerar all skönlitteratur på danska centralt. (ur konferensen Indexera mera!, 2002-
11-25)

I slutet av 1970-talet påbörjades i Norge arbetet med en nordisk tesaurus byggd på
Pejtersens teorier. Utkastet till denna utvärderades 1981 av ett antal studerande i Finland
där man fann en hög, men inte optimal funktionsnivå. Tesauren favoriserade realistisk
prosa och inte symboliskt, psykologiserande berättande varför ett fåtal verk bedömdes
som mycket svårindexerade. Utvärderingen visade ett behov av klara regler och
anvisningar för indexeringen men säger samtidigt att ett klassificeringssystem för
skönlitteratur aldrig kan bli fullständigt och tolkningsfritt eftersom alla läser
skönlitteratur subjektivt och utifrån sina egna referensramar. Trots invändningarna
kunde tesauren anses som ett bra hjälpmedel. (Häkli et al., 1981, s. 51)

I Finland färdigställdes en riksomfattande tesaurus för användning på bibliotek 1994,
men den visade sig inte lämpad för skönlitteratur. Därför utvecklades en särskild
ämnesordslista för folkbibliotekens arbete med skönlitteratur och denna utvecklades
senare till en tesaurus kallad Kaunokki. Vid användningen av denna på folkbibliotek
märktes tydliga brister speciellt gällande indexeringen av skönlitteratur för barn varför
tesauren vidareutvecklades. En finlands-svensk version av Kaunokki, kallad Bella,
arbetades fram under 1990-talet (Jansson, 1997, s. 39). Delar ur denna återfinns i
Pejtersen et al. (1996, appendix I).

Det svenska arbetet med att utveckla ett eget system influerades starkt av ovanstående
nordiska arbete. Bland annat fanns tankar om att Bella helt enkelt skulle bli det svenska
system som biblioteken skulle använda sig av. Detta visade sig dock vara mycket svårt
då utvärderingar visar att tesaurer är hårt bundna till den kultur den skapats i och inte
lämpar sig för att översättas och användas i en annan kultur. (ur konferensen Indexera
mera!, 2002-11-25)

5.2 De svenska systemen utvecklas

Vid Svensk Biblioteksförenings konferens Indexera mera! gav bibliotekskonsulent
Lena Lundgren en beskrivning av hur arbetet utvecklats i Sverige. 1991 gjorde Lars-
Olof Hansson en förstudie till en allmän svensk tesaurus tänkt för både fack- och
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skönlitteratur. Arbetet resulterade dock inte i någon nationell tesaurus. Det ansågs
alltför dyrt att skapa en sådan, men Hansson rekommenderar att en svensk tesaurus för
skönlitteratur byggs upp. (2002-11-25)

Då arbetet med att skapa ett nationellt system lades ner, inleddes istället fler lokala
initiativ runt om i landet då många bibliotek såg ett behov av att lätt kunna söka
skönlitteratur efter ämne. Bland annat byggde biblioteken i Mölndal, Stockholm och
Halmstad upp egna system och Svensk Biblioteksförening gav 1994 ut Jansson och
Södervalls ämnesordslista för barn och ungdom kallad Ämnesord - kompass i
bokskogen. Denna ämnesordslista ligger till grund för de ämnesord som Bibliotekstjänst
(BTJ) erbjuder i sin sambindningslista, men Pejtersen et al. menar att den indexering
som BTJ erbjuder biblioteken är gjord på ytliga indexeringsmetoder där termerna inte
visar alla de olika dimensionerna hos barn- och ungdomslitteraturen. (1996, s 12)

Flera specialarbeten från Bibliotekshögskolan har under slutet av 1900-talet tagit upp
frågan om skönlitteratursindexering. 1987 utarbetade Jansson och Södervall Tesaurus
för indexering av skönlitteratur, men författarna skriver inte mycket om den teoretiska
bakgrunden till sitt arbete. Vi kan tydligt se att tesauren är influerad av Pejtersens
teorier. Wahlfrids arbete Skattkammaren: Tesaurus för romaner och noveller från 1994
är ett annat svenskt exempel på en tesaurus, även den till stor del påverkad av Pejtersen.
Wahlfrid utgår ifrån sitt arbete som gymnasiebibliotekarie och sina många kontakter
med elever och kritiserar Jansson och Södervall för att inte ha ett tillräckligt stort
användarperspektiv i sitt arbete. (1994, s. 14f.)

1995 lade Andersson och Holst fram en ny analysmodell, baserad på Pejtersens AMP-
modell. Den stora skillnaden mellan de två modellerna är att Andersson och Holst valt
att ta bort läsbarhet som en dimension och istället ersatt denna med en ny, kallad
läsupplevelse (s. 34-39). Med läsupplevelse menar författarna den känslomässiga
upplevelse läsaren erfar vid läsningen av boken, och som författaren kan ha haft för
avsikt att få fram. Upplevelsen kan uttryckas som en egenskap hos boken (ibid., s. 67).

5.3 Nuläge

1996 lade Pejtersen et al. fram en rapport där fem nordiska deltagare rapporterar om
dagsläget gällande indexeringen av skönlitteratur. I denna rapport beskrivs ett antal
lovande projekt i Skandinavien, men en stor variation noteras i indexeringsmetoder och
indexeringsdjup. Rapporten menar att det skulle vara möjligt att nå en gemensam
nordisk metod för ämnesbestämning av skönlitteratur genom att skapa gemensamma
regler och ramverk för indexeringsarbetet och även utveckla gemensamma vägar för
design av datoriserade kataloger. Trots detta rekommenderar rapporten inte ett centralt
nordiskt arbete för vidare utveckling av skönlitteratursindexeringen, utan värdesätter
olika lokala initiativ högre så att olika användares behov bättre tas till vara. (1996, s. 6)

1999 bildades Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur.
Denna arbetar med ett projekt som har som mål att sammanställa en nationell tesaurus
eller ämnesordslista för skönlitteratur för vuxna, och en för barn- och ungdomslitteratur.
Dessutom skall gruppen arbeta fram anvisningar för indexeringen för att underlätta för
besökare och personal. Arbetet är nu i sitt slutskede och slutresultatet har i dagarna lagts
fram och publiceras under 2003. Det är alltså denna arbetsgrupps material som vi använt
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oss av vid de provindexeringar som redovisas i uppsatsen. Fortfarande saknas dock
ämnesord för geografisk indelning och anvisningar för användandet av listan har heller
inte utarbetats ännu.
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6. Empiri

I följande kapitel redovisar vi tillvägagångssättet och resultaten av de båda
indexeringsomgångarna, det vill säga både den fria och den kontrollerade indexeringen,
där ämnesordslista har använts.

6.1 Urval

6.1.1 Informanter

I januari 2003 kontaktade vi ett antal bibliotek där vi sökte personer som skulle vara
villiga att delta i vår undersökning. De krav vi ställde var att dessa personer skulle vara
väl insatta inom barn- och ungdomslitteraturen, samt att de skulle vara utbildade
bibliotekarier. Vi ansåg att det var viktigare för vår undersökning att personerna skulle
ha god kännedom om skönlitteraturen än att de hade vana av att indexera den, eftersom
vi märkt att de allra flesta svenska bibliotek inte indexerar sin egen skönlitteratur utan
kopierar från andra kataloger eller köper in poster från Bibliotekstjänst. Ett annat skäl
till detta är att de personer i Sverige som är mest insatta i indexering av skönlitteratur
ingår i de arbetsgrupper som utarbetat ämnesordslistorna för skönlitteratur för vuxna
respektive barn och ungdomar. Därför valde vi bort de bibliotek där de medarbetare
verkar, då vi trodde att deras förkunskaper om ämnesordslistor skulle påverka
slutresultaten.

Vi utgick ifrån Bibliotekskalendern 2003 och kontaktade 17 bibliotek spridda över hela
landet och lyckades att nå vårt mål att få tio informanter för undersökningen. Åtta av de
deltagande personerna är verksamma på folkbibliotek, både huvud- och filialbibliotek,
medan två av de tio arbetar på specialbibliotek. Informanternas bibliotekserfarenhet
varierar från åtta månader upp till 30 år, deras vana av indexering av facklitteratur
varierar från ingen upp till 13 år, och deras vana av skönlitteratursindexering uppgår till
mellan noll och 16 år.

På vissa håll fick vi genast ett stort gensvar med kommentarer om att
skönlitteratursindexering är något som är positivt och efterfrågat, medan det på andra
håll kunde märkas en viss tvekan till fenomenet. De sju som avböjde att deltaga, angav
som skäl dels att de hade för liten erfarenhet av indexering, dels att de inte hade tid att
utföra indexeringarna då läsning av de 15 böckerna skulle vara alltför tidsödande. Detta
trots att vi påpekade att detta inte var något krav, då inte heller vi anser det rimligt och
genomförbart i praktiken att alla bibliotekarier läser all den skönlitteratur som ingår i
beståndet som skall indexeras. Samtliga deltagare kan sägas vara positivt inställda till en
indexering av skönlitteratur.

6.1.2 Instruktioner för första indexeringen

I mitten av februari skickade vi brevledes ut vårt material till våra informanter och
deltagarna fick tre veckor på sig att utföra den första indexeringen. Materialet bestod av
ett informationsblad med instruktioner kring arbetet, samt ett häfte där ämnesorden
kunde noteras för respektive bok. De instruktioner vi gav vid den första indexeringen
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var att de fick välja ett fritt antal termer för att bäst beskriva boken. Dessa termer kunde
beskriva både form, genre, plats, miljö, tid och ämne. Vi bad informanterna att redovisa
vilka hjälpmedel de använt sig av vid respektive boks indexering och gav även exempel
på olika hjälpmedel, såsom uppslagsverk, databaser, recensioner, arbetskamrater osv. Vi
uppmanade deltagarna att inte lägga för stor vikt vid formella aspekter såsom singular
och plural och verbformer och poängterade att det inte var nödvändigt att ha läst
böckerna, även om vi ville veta om de hade gjort det. Vi bad deltagarna att inte lägga
något arbete på att inbördes rangordna termerna och avslutningsvis bad vi
informanterna om eventuella personliga kommentarer. Bilaga 1.

Vi gav alltså förhållandevis vida instruktioner, där inte informanterna skulle känna sig
alltför styrda. Detta dels för att få en bild av hur indexeringen utförs idag på de olika
biblioteken och dels för att senare kunna jämföra indexering med fri respektive
kontrollerad vokabulär.

Skälet till varför vi medgav valfritt antal termer baserar vi på de rekommendationer som
Hellsten & Rosfelt skrivit ner i Ämnesordsindexering – en handledning. Enligt dem
finns det inget skäl till att begränsa antalet termer utan att detta brukar ge sig självt
(1999, s. 28). Dessutom tror vi att skönlitteratur kräver fler ämnesord då dessa kan
väljas ur flera kategorier, såsom genre, form, miljö, tid, ämne och plats – något som inte
görs inom facklitteraturen.

6.1.3 Instruktioner för andra indexeringen

Efter två veckors tid fick deltagarna nästa utskick. Till skillnad från det första
indexeringstillfället fick deltagarna denna gång mera utförliga instruktioner. Materialet
skickades även denna gång ut med brev och bestod nu av arbetskopior av Ämnesord för
skönlitteratur. Barn och Ungdom i en alfabetisk respektive en systematisk del och ett
häfte där deltagarna skrev ned de valda ämnesorden samt kommentarer runt sitt arbete
och listans användning. Detta arbete utfördes i månadsskiftet mars/april. Utdrag ur
ämnesordslistorna återfinns som bilaga 3 och 4.

Vid detta andra tillfälle gavs uppmaningen att vara noga med formella aspekter och att
enbart följa instruktionerna i ämnesordslistan. Dessa bestod nästan uteslutande av
exempel på kontrollerade godkända respektive icke godkända termer. Då
ämnesordslistan i framtiden ges ut för offentligt bruk, avser utgivaren dock att
komplettera denna med en handledning.

Inte heller nu gavs några begränsningar i val av antalet termer eller vikt vid att
rangordna dem. Även nu uppmanades informanterna att välja termer ur de olika
områden, som tidigare nämnts, och fick också denna gång tre veckor på sig att utföra
sitt arbete. Bilaga 2.

6.1.4 Termbedömning

Då vi analyserade vårt material tvingades vi att formulera vissa kriterier för vad som
skulle anses som likvärdiga respektive inte likvärdiga termer i de olika bibliotekariernas
svarsmaterial. Våra beslut grundas på Leonard (1977) som menar att det är upp till varje
forskare att bestämma var gränserna skall dras mellan godkända och icke godkända
termer, bara dessa beslut används konsekvent (s. 7).
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Vi beslutade oss för att inte lägga någon vikt vid om de ord som informanterna använt
vid den första indexeringen stod i singular- eller pluralform respektive bestämd eller
obestämd form. Som en konsekvens av detta har vi likställt termer som Katt och Katter,
Sjöjungfru och Sjöjungfrur respektive Hav och Havet. Vårt beslut angående detta
grundar sig på att för att kunna veta vilken ordform som är den lämpligaste, måste man
ha fått en grundläggande introduktion i konsten att indexera. Målet med vår
undersökning är ju inte att utbilda de deltagande bibliotekarierna i hantverket, dessutom
torde rutiner och metoder variera mellan olika arbetsplatser, och vår avsikt är inte att
påverka dessa.

Då bibliotekarierna använt samma ordstammar, men olika ändelser har vi bedömt de
olika formerna som likvärdiga om grundinnebörden i orden varit densamma. Effekten
av detta beslut är att vi ansett exempelvis Rymma, Rymning och Rymlingar som
likvärdigt. Samma sak gäller Depression och Deppighet. Däremot har vi inte ansett de
olika termerna Nazism och Nynazism likvärdiga trots den gemensamma stammen, då vi
anser att det finns betydelseskillnader mellan dem i specificitet.

Ett annat beslut som togs rör enkla och sammansatta termer, där vi beslöt att inte göra
skillnad mellan dem om grundinnebörden och uppbyggandet av dem i stort sett är
densamma. Detta innebar att termerna Starka flickor och Flickstyrka  respektive Att
förvandlas och Förvandlingar betraktades som desamma vid genomgången.

Vi hade dessutom tagit ställning till ett antal ytterligare bedömningsgrunder, men de
blev aldrig aktuella vid genomgången av materialet. Exempelvis hade vi beslutat att
likställa eventuella stavningsavvikelser som Juice och Jos, och olika varianter av
egennamn. Inte heller blev det aktuellt att använda oss av beslutet att substantivformer
skulle jämställas med adjektivformer som i exemplet Rädd och Rädsla.

Ett avgörande beslut blev det att inte likställa synonymer, såvida inte stam och
uppbyggnad var densamma. Övriga synonymer var mycket ofta förekommande i vårt
material. Vårt beslut att inte jämställa merparten av synonymerna med varandra grundar
sig på att vi ville se effekterna av ämnesordslistan, där ju enbart kontrollerade termer
finns med. Om vi hade valt att likställa alla synonymer hade detta fungerat som om vi
redan vid den första indexeringen även där använt en kontrollerad lista, och en av våra
frågeställningar är just att se hur indexering förändras med respektive utan en
ämnesordslista. Till skillnad från de föregående besluten känner vi att vi hade påverkat
resultaten alltför mycket om vi likställt termer som Historia och Dåtid samt Att bli
vuxen och Pubertet. Dessutom kan två ord som vid första åsyn verkar vara synonymer
kanske inte vara det när man närmare analyserar dem. Ord som tillhör denna grupp är
Rasism och Främlingsfientlighet och Fantasi och Fantasy.

Vid den andra indexeringen förutsatte vi att dessa beslut inte skulle bli aktuella, då vi
trodde att enbart godkända termer som fanns med i ämnesordslistan skulle användas.
Däremot upptäckte vi vid genomgången av indexeringstermerna att vissa termer trots
allt inte hade samma form som de i listan. Ett exempel på detta är att ämnesordslistan
rekommenderar termen Mellanåldersböcker medan en bibliotekarie trots allt använt
termen Mellanåldersbok. Av totalt 757 använda termer visade det sig att 58 ord inte
fanns i ämnesordslistan eller skrivits i fel form. Detta innebär 7,66% av det totala
antalet termer. Vi anser denna siffra så hög att vi inte kan betrakta dessa ord som
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slarvfel. Trots våra instruktioner om att enbart hålla sig till de termer som finns i listan,
har alltså indexerare vid några fall använt sig av andra icke godkända termer som
Fiktion, Utsatta barn och Teaterpjäser. Dessa termer kunde inte bedömas som
likvärdiga med listans ord och är en bidragande orsak till att konsistensvärdet drogs ner
vid beräkningarna. På grund av detta presenterar vi resultatet beräknat på två olika
grunder. I det första fallet redovisas beräkningar där vi strikt hållit oss till de godkända
termerna i ämnesordslistan, där exempelvis Bilderbok och Bilderböcker ej likställts,
medan vi i det andra fallet förbiser olikheterna och likställer termer som dessa då de har
samma stam.

6.1.5 Beräkningsgrunder

När vi beräknat konsistensen har vi använt oss av två olika beräkningsgrunder,
nämligen Hoopers och Rollings modeller. Vårt val av dessa beräkningsmodeller grundar
sig dels på att de är de två oftast förekommande i tidigare forskning och dels för att de
beräknar likhet på olika sätt, där Rollings modell ger större tyngd åt termer som båda
indexerarna har använt än vad Hoopers gör. Dessutom gör vårt val det lättare att
jämföra vår undersökning med tidigare resultat.

Både Hoopers och Rollings algoritmer bygger på att samtliga indexerares termval
jämförs parvis. Detta innebär att varje möjlig parkombination beräknas för att sedan
omräknas till ett medelvärde för varje titel och grupp av indexerare. För vårt material
innebär detta att de totalt 150 indexeringarna (10 bibliotekariers indexering av 15 olika
boktitlar) per omgång jämförts i alla de parkombinationer som är möjliga. Indexerare 1
har jämförts med indexerare 2 till 10, därefter har indexerare 2 jämförts med personerna
3 till 10, indexerare 3 har jämförts med personerna 4 till 10 osv. Detta resulterar i 45
möjliga parkombinationer för varje bok. Termlikheten i de olika indexerarnas termval
har först beräknats med Hoopers algoritm och därefter med Rollings. För hela den första
provindexeringen innebär detta att totalt 675 jämförelser har gjorts (45 par x 15 titlar).
Vid användningen av både Hoopers och Rollings algoritmer innebär detta 1350
beräkningar vid den första indexeringsomgången. Sammanlagt inklusive indexering
nummer två blir antalet 2700 beräkningar. Emellertid har inte alla personer indexerat
samtliga titlar, då det i nio fall hänt att personerna i fråga inte presenterat några svar på
grund av de inte funnit lämpliga ord för att beskriva boken eller andra praktiska
omständigheter. Vårt samlade material består alltså därför av totalt 2619 beräkningar.

För att lättare åskådliggöra hur vårt arbete har utförts presenterar vi här ett konkret
exempel på termer och hur uträkningarna har gjorts:

Haller, Bent/ Silke

Indexerare 1                        Indexerare 4                        Gemensamma termer

Vatten Allergi Allergi
Sjöjungfru Högläsning Förvandling/Att förvandlas
Förvandling Att förvandlas
Allergi

Med Hoopers algoritm 
NMA

A
++

100
 blir uträkningen 

122
2100
++

x
 = 40.
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Med Rollings algoritm 
CB

A
+

2
 blir uträkningen 

34
22

+
x

 5714,0≈ .

I båda algoritmerna står bokstaven A för antalet gemensamma termer, som i detta fall är
två stycken – Allergi och enligt vår bedömning är Förvandling likställd med Att
förvandlas. I Hoopers algoritm står bokstaven M  för antalet unika ord som indexerare
M, men inte indexerare N, använt och N står för antalet unika ord som N, men inte
indexerare M , använt. I vårt fall innebär detta termerna Sjöjungfru och Vatten för
indexerare M (indexerare 1), och Högläsning för indexerare N (indexerare 4). I Rollings
algoritm står B för det totala antalet termer som indexerare B använt och C står för det
totala antalet termer som indexerare C använt, i vårt fall alla de sju termer som över
huvud taget använts: Vatten, Sjöjungfru, Förvandling, Allergi (B)+ Allergi, Högläsning
och Att förvandlas (C). Här multipliceras också antalet gemensamma termer (A) -
Allergi  och Förvandling/Att förvandlas - med två.

Vid arbete med Hoopers algoritm får man fram procenttalet direkt, vilket man inte får
vid Rollings modell. De två tal som ska jämföras här är alltså 40% för Hoopers modell
mot 57,14% för Rollings. Som synes är siffran för Rolling högre än den för Hooper på
grund av att Rollings modell multiplicerar antalet gemensamma termer med två och ger
alltså större tyngd åt termer som valts av båda indexerarna.

6.1.6 Boktitlarna

I presentationen av materialet kommer vi att ge de 15 olika barn- och ungdomsböckerna
nummer för att lättare åskådliggöra resultaten. Här nedan följer en förklaring av vilken
bok som tilldelats respektive nummer:

Bok nr.  1: Dahl, Roald / Kalle och chokladfabriken Hcf
Bok nr.  2: Hagelbäck, Johan / Ena benet kort Hcf
Bok nr.  3: Jaensson, Håkan / Hur blir det då? Hcf
Bok nr.  4: Mazetti, Katarina / Hungriga handväskan Hcf
Bok nr.  5: Nordqvist, Sven / Stackars Pettsson Hcf

Bok nr.  6: Almond, David / Himla Ögon Hcg
Bok nr.  7: Babbitt, Natalie / Speldosan Hcg
Bok nr.  8: Eriksson, Erik / Stålborgen Hcg
Bok nr.  9: Haller, Bent / Silke Hcg
Bok nr. 10: Nilsson, Johanna / Robin med huvan Hcg

Bok nr. 11: Berggren, Mats / Det finns inga skridskor i öknen uHc
Bok nr. 12: Hjertzell, Maja / Före och efter Bella uHc
Bok nr. 13: Voight, Cynthia / Elske uHce
Bok nr. 14: Wahl, Mats / Den osynlige uHc
Bok nr. 15: Withrow, Sarah / Fladdermussommar uHce
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6.2 Första provindexeringen

Här redovisar vi resultaten av de uträkningar vi utfört i anslutning till den första
provindexeringen, som utförts utan ämnesordslistan. Vi presenterar först en
sammanställning över de ord som använts, hur termerna fördelats och vad de beskriver.
Därefter följer stapeldiagram över resultaten då vi beräknat konsistens vid indexeringen
med hjälp av de två olika algoritmerna.

6.2.1 Antal ord per bok och termfördelning

Totalt användes 617 ord för att beskriva böckerna. Det totala antalet ord för varje barn-
och ungdomsbok varierar från 26 ord upp till 59. Medelvärdet för antalet ord per bok
uppgår till 41,13. Antalet unika ord per bok varierar från 18 termer upp till 37. Den titel
där  indexerarna använt flest olika termer i sina beskrivningar är bok nummer 10: Robin
med huvan av Johanna Nilsson. Den bok där man använt minst antal termer är bok
nummer 3:  Hur blir det då? av Håkan Jaensson. Det är även vid dessa två titlar som
antalet unika termer är högst respektive lägst.

Antalet termer varierar från person till person. Den genomsnittlige indexeraren har
använt 4,1 termer för att beskriva bokens innehåll. Den som använt flest termer för sin
beskrivning har använt 11 termer, medan det i några fall funnits de som inte använt
någon term alls. Medelvärdet för antalet termer per indexerare varierar från 1,6 term per
bok för den person som använt minst antal termer, upp till 7,33 termer per bok för den
som använt flest.

Vi delade även in samtliga tilldelade ämnesord i fasetterna form/genre, tid, plats/miljö,
ämne och person för att se fördelningen mellan dessa. Denna indelning i fasetter gjorde
vi för att senare kunna jämföra resultaten vid den andra indexeringen som utfördes med
hjälp av en ämnesordslista som är uppdelad i olika fasetter. Vår uppdelning är
densamma som den som gjorts i Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom. Resultaten för denna beräkning återfinns i figur 1.

Figur 1: Stapeldiagram över termernas fördelning utifrån olika fasetter vid första indexeringen som utförts
utan ämnesordslista.
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 6.2.2 Resultat enligt Hoopers algoritm

Vid beräkningarna som utförts mellan paren av indexerare med Hoopers algoritm fann
vi en låg grad av konsistens mellan deltagarna, varierande från 6,8% upp till 22,53% för
de 15 barn- och ungdomsböckerna. Den bok som fick den lägsta siffran är Hagelbäcks
bok Ena benet kort , medan Silke av Haller erhöll de högsta värdena. Resultatet för
samtliga böcker redovisas i figur 2.

Figur 2: Stapeldiagram över konsistensen vid första indexeringen. Beräkningarna utförda med Hoopers
algoritm.

6.2.3 Resultat enligt Rollings algoritm

När vi mätte konsistensen enligt Rollings beräkningsmetod fann vi att konsistensen
mellan indexerarparen varierade från 9,85% upp till 35,12%. Siffrorna för Rollings är
alltså, som väntat, högre än de då vi använde Hoopers modell, eftersom Rollings modell
värderar gemensamma termer högre än vad Hoopers gör. Det samlade materialet för
jämförelsen illustreras i figur 3.
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Figur 3: Stapeldiagram över konsistensen vid första indexeringen. Beräkningarna utförda med Rollings
viktande algoritm.

För att lättare se skillnaderna mellan de olika beräkningsmodellerna presenterar vi i
figur 4 resultatet i ett diagram där båda algoritmerna kan jämföras.

Figur 4: Grupperat stapeldiagram över konsistensen vid första indexeringen där båda
beräkningsmodellerna visualiseras.

6.2.4 Hjälpmedel

I anslutning till varje boktitel ombads informanterna att ange vilket eller vilka
hjälpmedel de använt sig av vid indexeringsarbetet. Totalt uppgavs 180 svar i anslutning
till de 150 indexeringar som utförts. I tabell 1 visar vi de olika hjälpmedel som använts
samt dess fördelning:
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Tabell 1: Gruppering och fördelning av hjälpmedel vid första indexeringen

BTJ 50
Boken   9
Egna ord 16
Artikelsök   4
barnboken.nu   3
Google   1
Bibliotekskatalog 16
Recension   8
KB:s ämnesord   5
Diskussion 13
Ej svar 55

Under rubriken ”BTJ” återfinns den service som går att erhålla genom Bibliotekstjänst,
här Sambindningslista, Barnbokstipset, Littinfo, Tusentipset och Ämnesord. Med
rubriken ”Boken” avses att personen i fråga använt sig av baksidestext eller bokens
innehåll. Rubriken ”Katalog” innefattar både bibliotekets egna och andra biblioteks
kataloger. ”Egna ord” innebär att informanten uppgivit ämnesord helt fritt, och utan
hjälpmedel  kommit fram till termerna. ”Diskussion” avser att personerna konsulterat
någon annan i dess närhet för att få hjälp. Denna grupp består av både arbetskamrater
och anhöriga.

6.2.5 Indexerarnas kommentarer

Vi bad deltagarna att komplettera sitt indexeringsarbete med att kommentera hur de
upplevde indexeringen och eventuella problem de stötte på. Svaren på denna fråga var
mycket skiftande och vi redovisar här exempel på de oftast förekommande
synpunkterna som vi delat in i åtta olika huvudgrupper – specificitet, målgrupp, 25%-
regeln, tid, abstraktionsgrad, uttömmandegrad, ordval samt allmänna svårigheter.

• Specificitet

”Ett annat problem rör ju på vilken nivå indexeringen skall ske – dvs. vilken term ska
jag välja. Som bok 2; här valde jag att använda ‘rikedom’ och ‘fattigdom’ – hade det
varit bättre med en term som ‘orättvisor’; ett vidare begrepp som rymmer båda
termerna.”
”…om det är vettigt att använda både choklad och godis – överlappar termerna inte
varandra?”

• Målgrupp

”…indexeringen kan ha två olika nyttjare, indexerar man för barn eller för vuxna?
Både ock[sic!] gör nog jag i vanliga fall.”
”Boken vänder sig ju till så små barn att ämnesord blir orelevant.”
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• 25%-regeln

”Man blir lätt besviken om man söker på ämnesord o boken man får fram bara handlar
om ämnet väldigt lite.”

• Tid

”Hur ingående skall man indexera varje bok. Intressant men tidskrävande.”
”Väldigt svårt när man inte läst böckerna + inte har så mycket tid att ta till. Men så är
det ju ofta i det verkliga arbetet också.”

• Abstraktionsgrad

”De ämnesord jag skriver in blir som regel ganska konkreta. De utgår som regel från
det man kan förvänta sig att barn, förskolelärare och föräldrar frågar efter. Jag
upplever samma sak, när man tittar i olika barnbokstips. Där är också ämnesorden
ganska enkla, återkommande rubriker.”

• Uttömmandegrad

”…när en företeelse kan beskrivas med många olika termer – vilken ska jag välja?
Bok.11 är ett bra exempel. Jag valde ‘kulturkrock’ men funderade på: kulturskillnader,
kulturmöten, mångkulturellt mm. Vid samma bok upplevde jag problem med termerna
religion, islam, muslim. Olika nivåer? Ska alla användas?”
”Eftersom vi använder ämnesord som ett stöd vid ämnesfrågor, bör uppslagsorden till
antal ej vara för många. Ej mer än ca 50 st.”

• Ordval

”…hur finner man ett ämnesord för att beskriva en känsla av overklighet? I detta fall
valde jag  fantasy – i andra fall har jag använt både termen fantasy och saga.”
”Jag har valt att använda ungdomsbok och mellanåldersbok – jag vet att kapitelbok
används men jag har ingen känsla för vad som skulle skilja en mellanåldersbok o.
kapitelbok åt.”
”Väldigt svårt att hitta rätt ord för rätt bok. De flesta av böckerna väldigt ‘starka’ med
ett tydligt innehåll budskap. Borde varit lättare då att hitta ord.”
”…tidsåtgången i förhållande till användandet. En viss förnyelse sker. Nya mode (som
påverkar) kommer alltid i språket.”

• Allmänna svårigheter

”Böckerna var många gånger svårbedömda…Speciellt osäkert blir det när man inte har
tillgång till boken ens.”
”Rent spontant så upplever jag indexering som roligt och intressant – och svårt! Det är
inte lätt att finna ‘rätt’ ämnesord, speciellt upplevde jag bilderböckerna som svåra.”
”Många av böckernas handlingar låg i gränslandet mellan verklighet och fantasi och
är därför svåra att genre-bestämma.”
”För vissa böcker finns det nästan inga ämnesord som kan beskriva dem.”
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6.3 Andra provindexeringen

Under denna rubrik kommer vi att presentera resultaten från den andra indexeringen då
informanterna använt sig av det kontrollerade språket som finns i Svenska ämnesord för
skönlitteratur. Barn och ungdom. Vi strukturerar kapitlet på samma sätt som vid första
indexeringen, det vill säga först studerar vi närmare antal ord och dess fördelning, samt
presenterar ett diagram över termernas spridning över de olika fasetterna. Därefter visar
vi med hjälp av diagram resultat av beräkningar med hjälp av Hoopers respektive
Rollings algoritmer. Vi avslutar med att redovisa indexerarnas kommentarer om hur de
upplevde arbetet med hjälp av ämnesordslistan.

6.3.1 Antal ord per bok och termfördelning

Vid beräkning av antalet ord per bok, uppmättes en stor variation. Den bok som
tilldelats minst antal termer var Hur blir det då? av Jaensson (bok 3). Här användes
totalt 23 termer för att beskriva innehållet. Det högsta antalet termer tilldelades Robin
med huvan av Nilsson (bok 10). Här blev antalet så högt som 81 termer.

När vi undersökte antalet unika termer fann vi att siffrorna sjunkit, men det är
fortfarande samma titlar som har det lägsta respektive högsta antalet. För bok 3 Hur blir
det då? av Jaensson användes 14 unika termer och för bok 10 Robin med huvan av
Nilsson användes totalt 43 unika ord.

Det sammanlagda antalet ord som användes vid den andra provindexeringen uppgick till
757, vilket ger ett medelvärde på 50,47 ord per bok. Variationen mellan indexerarna i
antalet ord man använt för varje enskild bok är stor. Någon nöjer sig med två till tre
termer per bok, medan andra använder så många som 24 ord för en och samma bok. Om
man omräknar detta till ett medelvärde för varje enskild indexerare blir summan 5,05
ord per indexerare och bok.

När vi delade in termerna i de fem olika fasetterna Form/Genre, Tid, Plats, Ämne och
Person, fann vi denna gång att termerna i huvudsak fördelats på samma sätt som vid
den första indexeringen, med någon variation där antal termer som beskriver Ämne har
ökat något, medan Form/Genre sjunkit. Resultatet redovisas i figur 5.
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Figur 5: Stapeldiagram över termernas fördelning utifrån olika fasetter vid andra indexeringen där
Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom har använts.

6.3.2 Resultat med Hoopers algoritm

Konsistensen varierade mellan 7,53% och 25,87% när vi beräknade den andra
indexeringen med Hoopers algoritm. Lägst summa uppmättes denna gången för bok
nummer 3 Hur blir det då? av Jaensson, medan det även denna gång var bok nummer 9,
Silke av Haller som fick den högsta summan. 12 av titlarna har erhållit en högre
konsistens vid den andra indexeringen jämfört med den första, medan tre av titlarna har
fått lägre summor denna gång. Samtliga värden åskådliggörs i figur 6.

Figur 6: Stapeldiagram över konsistensen vid det andra indexeringstillfället. Beräkningarna utförda med
Hoopers algoritm.
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6.3.3 Resultat med Rollings algoritm

Då beräkningarna för den andra indexeringen utfördes med hjälp av Rollings algoritm
blev variationen för konsistensen från 11,25% upp till 40,21%. De fullständiga värdena
återfinns i figur 7.

Figur 7: Stapeldiagram över konsistensen vid det andra indexeringstillfället. Beräkningarna utförda med
Rollings algoritm.

För att lättare kunna se skillnaderna mellan de olika beräkningsmodellerna presenterar
vi även denna gång resultatet med ett diagram där båda algoritmerna kan jämföras.
Detta åskådliggörs i figur 8.

Figur 8: Grupperat stapeldiagram över konsistens vid andra indexeringen där båda beräkningsmodellerna
visualiseras.
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6.3.4 Indexerarnas kommentarer

När vi bad informanterna att ge personliga kommentarer om hur de upplevde den nya
indexeringen i förhållande till den förra samt att ge eventuella synpunkter på
ämnesordslistan fann vi att merparten av deltagarna var positivt inställda till
ämnesordslistan, även om de fortfarande stötte på vissa svårigheter. De positiva
kommentarerna var att arbetet upplevdes som roligt och lättare. Ämnesordslistan gav ett
mycket bra stöd, speciellt avdelningarna för form/genre, tid och miljö angavs som bra
riktlinjer. En informant såg som positivt att hon inte behövde fundera lika mycket på
indexeringens nivå denna gång, då hon enbart använde de ord som förekom i listan.
Någon fann listan uttömmande, medan en annan tyckte att en heltäckande
ämnesordslista är omöjlig att uppnå, men gav ändå omdömet ”helt OK”.

Även om merparten tyckte arbetet blivit lättare ansåg de ändå att det fortfarande tog
lång tid att indexera böckerna. Det krävdes fortfarande ”tid, lugn och ro samt
koncentration”. De frågor som väcktes var bland annat kring definitioner av genre och
ämnesord. Exempelvis tycker en att vissa ämnesord är svåra att förstå då definition helt
saknas. Som exempel nämner hon ”Vad är ämnesordet ‘Gå in i bilden’?” och saknar
dessutom en definition av genren ”Roliga böcker”. Samma indexerare har funderingar
över om man skall hålla sig till SAB-systemets klassningar av litteraturen även om man
tycker att boken vänder sig till en äldre målgrupp. Exemplet för detta är Robin med
huvan, som hon innehållsmässigt anser vara en ungdomsbok och inte en
mellanåldersbok.

De flesta kommentarer rör dock frågan om uttömmandegraden av ämnesordslistan.
Några tycker att listan innehåller alldeles för många termer och vill därför ha en
”ordentlig nedskärning”, medan andra saknar vissa ord som de vill komplettera listan
med. Argumenten för nedskärning är att vissa termer är allt för lika varandra och att det
helt enkelt finns för mycket att välja mellan. Behövs exempelvis både Rasism och
Främlingsfientlighet? Som konsekvens av en lista med för många termer, kommenterar
någon att ” Risken när man väl söker på orden är att det inte blir så många träffar/ord,
man blir också tvungen att söka på många olika ämnesord – krångligt. T.ex. avd.
Familjen – hur många ämnen behöver man söka på för att täcka in böcker om barn som
lever m. skilda föräldrar?” Någon vill ta bort termerna Flickor respektive Pojkar då de
nästan alltid förekommer i barn- och ungdomsböcker.

De som vill komplettera listan med ytterligare ord ger som skäl att avvägningen mellan
orden är svår. En del ord tangerar bara bokens innehåll och det påpekas att orden måste
upplevas som relevanta. Exempel på ord som saknas är: Demonstrationer, Kapitalism,
Aktivism, Utanförskap och Förmänskligad. En person ansåg att om Starka flickor
förekom i listan, måste som konsekvens av detta även finnas termen Svaga pojkar.

En bibliotekarie har kommentarer om de formella aspekterna. Han menar att man ska
använda begreppen: Bilderbok, Fiktion; Barnbok, Fiktion; Ungdomsbok, Fiktion
när det är skönlitterärt, inte i plural.
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7. Analys och diskussion

Syftet med den här studien har varit att utifrån konsistensbegreppet utvärdera Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom, och utifrån resultaten analysera
konsistensbegreppets betydelse som mätinstrument av indexeringskvalité. Ett annat
syfte har varit att undersöka hur bibliotekarier uppfattar ämnesordslistan som
hjälpmedel i indexeringsarbetet. I detta kapitel ska de frågeställningar som utgår ifrån
dessa syften besvaras. Kapitlet inleds med en jämförelse mellan de båda
konsistensresultaten och därefter följer en resultatanalys utifrån de olika aspekterna
fasetter, kvalité, hjälpmedel, synpunkter på listan, synonymer, 25%-regeln, antal ord
och specificitet.

7.1 Förändrad grad av konsistens

Den genomsnittliga konsistensen vid den första indexeringen uppgick till 11,16% enligt
Hooper respektive 17,75% enligt Rolling. Dessa siffror skall jämföras med den
genomsnittliga konsistensen vid den andra indexeringen som fick resultaten 15,51%
enligt Hooper respektive 23,84% enligt Rolling. Graden av konsistens ökade alltså med
4,35% (Hooper) respektive 6,09% (Rolling) från första till andra indexeringen. Här kan
man alltså se att graden av konsistens inte ökar nämnvärt trots att samtliga indexerare
använt sig av samma kontrollerade vokabulär vid det andra tillfället. Som tidigare
nämnts visar bland annat Korotkins och Olivers forskning på att konsistensen ökar vid
användandet av ett gemensamt och kontrollerat språk (Leonard, 1977, s.18f.). Vi har i
vår undersökning både uppmätt konsistens med och utan ett gemensamt och kontrollerat
språk och funnit att den ökat, men dock inte i den utsträckning som vi förväntat oss när
vi jämfört våra resultat med tidigare forskning. Som ett exempel nämner vi Stubbs et al.
som fann att siffrorna blev mycket högre vid deras andra indexeringstillfälle, där
deltagarna först nu fick gemensamma riktlinjer (1999, s. 53-69). Vad kan det bero på i
vår undersökning, att vi bara erhållit en marginell ökning av konsistens vid användandet
av ämnesordslistan?

Efter att ha gått igenom samtliga termer som indexerarna använt sig av, kan vi inte se att
de olika informanterna skulle ha uppfattat böckernas innehåll på olika sätt. Som ett
exempel på detta visar vi i tabell 2 de termer som några av indexerarna valt för att
beskriva bok nummer elva: Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren.

Tabell 2: Några indexerares val av termer vid andra indexeringen för bok nummer elva

Indexerare 5 Indexerare 6 Indexerare 7 Indexerare 8 Indexerare 9
Kulturkrockar Ungdomsböcker Ungdomsböcker Far och dotter Kulturkrockar
Invandrare Förorter Vänskap Fiktion Invandrare
Ungdomsböcker Invandrare Invandrare Konflikter Ungdomsböcker
Islam Kulturkrockar Kulturkrockar Kulturkrockar
Vintern Islam Relationer
Förorter Starka flickor Skolan

Ungdomsbok
Vänskap
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Till stor del överensstämmer termerna mellan indexerarna, även om formen på orden
kan variera som på Ungdomsbok respektive Ungdomsböcker. Om ämnesordslistan hade
använts helt konsekvent skulle detta fel inte uppenbarats. Man kan ändå se att termerna
Kulturkrockar, Invandrare och Relationer visar att informanterna uppfattat bokens
innehåll på liknande sätt. Det är alltså inte, menar vi, de subjektiva aspekterna som är
skälet till den låga graden av konsistens vilket Lancaster och Saarti diskuterar och som
vi tidigare presenterat under rubriken 4.1.

Däremot visar exemplet att svårigheter kan uppstå vid val av termer, då många ord
ligger väldigt nära varandra i betydelse. Indexerarnas ställningstaganden uttrycks på
olika sätt, med olika ordval. Indexerare åtta har valt att precisera termen Relationer med
tilläggen Kulturkrockar, Konflikter och Far och dotter, medan indexerare sex valt
Kulturkrockar och Starka flickor för att beskriva samma ämne. Vi kan inte säga att
någon utav dessa termer är ett felaktigt val för att beskriva innehållet i boken. Därför är
detta inte ett exempel på subjektivitet vid analys av ämnet hos en bok utan snarare ett
exempel på subjektivitet vid ordval vid ett och samma ämne då ämnesanalysen redan
gjorts. Dessa svårigheter uppstår när en ämnesordslista är för preciserad och innehåller
alltför många ord som tangerar varandra i innebörd. Som exempel på detta kan nämnas
avdelningen Familj och vardagsliv i ämnesordslistan, där termerna Familjen, Familjeliv
och Familjer är snarlika, likaså kan Styvfamiljer, Styvföräldrar och Styvsyskon tyckas
vara en alltför hög grad av precision. Utdrag från denna avdelning återfinns som
bilaga 3.

Vi har i vår undersökning totalt 15 barn- och ungdomsböcker som samtliga bedömts
vara svårindexerade. Den bok av dessa 15, som erhöll det högsta konsistensvärdet i de
båda indexeringsomgångarna var Silke av Bent Haller (40,21%). Den bok som erhöll det
lägsta värdet vid första indexeringen var Ena benet kort av Johan Hagelbäck (9,85%)
samt vid den andra indexeringen Hur blir det då? av Håkan Jaensson (11,25%), allt
enligt Rollings algoritm. Vad är det som gör att dessa böcker skiljer sig så mycket åt?
När vi närmare studerar de unika termer som använts för att beskriva Silke ser vi att
indexerarna använt sig av termer som: Fantasy, Allergi, Eksem, Sjöjungfrur, Vatten och
Hav. Vid studier av Hur blir det då? och Ena benet kort ser vi termer som Skratt,
Acceptans, Rimsagor, Geometriska berättelser och Former. I enlighet med Saarti
(2002, s. 59) ser vi att en boks genre och abstraktionsgrad kan spela en roll för vilka ord
som används för att beskriva dess innehåll. I fallet med Silke används konkreta ord,
medan det i de två andra fallen är mer abstrakta termer som valts. Det är svårare för en
indexerare att beskriva en barnbok med en främmande och annorlunda form än att ge en
beskrivning av en förhållandevis rak och konkret historia vilket kan förklara den låga
konsistensen på flera av böckerna.

Ett annat alternativ för att förklara den låga konsistensen är att vi inte gett detaljerade
direktiv för hur indexeringen bör utföras. De enda direktiv vi gav var att indexerarna i
den första indexeringsomgången kunde använda valfritt antal termer skrivna i valfri
form, och att vid den andra omgången enbart hålla sig till de termer som återfanns i
ämnesordslistan. Även denna gång fick de använda sig av ett fritt antal termer. Skälen
till varför vi inte styrde indexeringen hårdare, var att vi helt enkelt ville se hur olika man
indexerade på några av landets bibliotek. Vi ville heller inte att kunskap och erfarenhet
av indexering skulle vara ett krav för att deltaga i vår studie och därigenom ge en bild
av att vi skulle bedöma deras indexeringsfärdigheter, då vi istället avsåg att bedöma
listans roll som hjälpmedel både för de erfarna och de med mindre erfarenhet.
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Denna relativt låga grad av styrning har troligen medfört en lägre grad av konsistens än
om vi styrt hårdare genom att ge deltagarna en kortare introduktion i indexering och
konsten att välja termer både när det gäller uttömmandegrad och specificitet. Vi tror
dock inte att det hade varit möjligt att genomföra detta inom ramen för
magisteruppsatsen och då det dessutom hade ställt betydligt högre krav på deltagarna.
Konsistensen hade däremot troligen blivit högre om vi hade gett klarare direktiv om att
begränsa antalet ord och att strikt hålla sig till de termer som förekom i listan. Dessutom
borde vi kanske poängterat vikten av att ämnesorden verkligen beskriver vad boken
handlar om och inte bara där ämnet är perifert. Dessa aspekter tas vidare upp under
rubriken 7.8.

I vårt material bestående av 1350 möjliga kombinationer mellan olika indexerare i första
och andra indexeringsomgången har vi endast funnit sju fall där 100%-ig likhet har
uppmätts. Omräknat i procent blir detta 0,5 för hela materialet. Om vi enbart redovisar
siffran där det kontrollerade språket användes, det vill säga indexeringsomgång nummer
två, erhölls 100%-ig konsistens i fem av fallen vilket motsvarar 0,8%. Detta resultat kan
jämföras med Rodgers undersökning 1961 (Leonard, 1977, s. 13f.) där siffran också
blev 0,8%, vilket visar på att det är mycket ovanligt att få en 100%-ig likhet mellan de
olika indexerarparen. Om vi jämför med Chans undersökning (1989, s. 349-359) kan vi
se att den 100%-iga konsistensen här uppgick till 15% av det totala materialet. Man bör
dock beakta att Rodgers undersökning rör indexering av vetenskapliga artiklar och
Chans behandlar indexering av MARC-poster vilket gör en jämförelse svår med
indexering av skönlitteratur för barn och ungdom.

7.2 Fasettfördelning

Ämnesordslistans indelning i de olika avdelningarna Form/Genre, Tid, Plats/Miljö,
Ämne och Person blev utgångspunkt när vi delade upp orden i fem olika grupper, här
kallade fasetter. Vi gjorde detta för att kunna se vilka sorters termer som valdes och hur
de fördelades första respektive andra omgången. För att förenkla presentationen har vi
valt att även kalla avdelningen Ämne för en fasett, även om ämnet kan tyckas vara mer
än så. Vi fann att fasetten Form/Genre inte användes i lika hög grad i andra omgången
som vid första. Här sjönk siffran med 6,36%, medan användningen av fasetten Ämne
ökade från första till andra indexeringsomgången med 4,31%. Värdena för Tid,
Plats/Miljö och Person förändrades enbart obetydligt.

7.2.1 Ämne

Resultaten tyder på att det är avdelning Ämne som indexerarna nyttjat i högre grad, då
de i den andra omgången generellt valt att sätta fler termer för att ämnesbeskriva de
olika böckerna. Då vi saknat ett verktyg för att lättare kunna underlätta arbetet med att
ämnesbestämma skönlitteratur, ser vi det som positivt att indexerarna använt sig av
denna fasett i större utsträckning. Nackdelarna är dock att om en bok tilldelas alltför
många termer som beskriver ämnet, finns det risk att ämnesorden enbart tangerar
bokens innehåll och det verkliga temat för berättelsen inte kommer till uttryck. Om en
låntagare får en träff vid en sökning föreligger stor risk att denne blir besviken om
boken i själva verket handlar om något helt annat än vad som beskrivits i indexeringen.
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7.2.2 Form/Genre

Ämnesordslistan innehåller en utförlig gruppering och beskrivning av en mängd olika
former och genrer som hjälper indexerare att bestämma vilken kategori boken skall
tillhöra. Det är därför något förvånande för oss att se att denna kategori inte använts i
samma utsträckning vid det andra tillfället då informanterna hade tillgång till denna
lista. Kan det vara så att denna kategori är för detaljerad? Här kan man diskutera vem
det är som är målgruppen för denna kategori. Om ett barn väljer att använda sig av
listan är troligen denna avdelning överarbetad, medan bibliotekarier och pedagogisk
personal kan ha stor nytta av den. Vi tror också att barn är mer intresserade av ämnet än
formen när de söker litteratur. Exempel på, i vårt tycke, smala genreindelningar är
Dilemmasagor och Djur berättar. Ett annat tänkbart skäl till varför siffrorna för
Form/Genre faller, kan vara att informanterna prioriterar den detaljerade ämnesfasetten
framför form och genre, då denna delen av listan verkar ha inspirerat indexerarna att
beskriva innehåll snarare än form. Dessa två tänkbara skäl är dock inte något vi kan
belägga med hjälp av det material vi fått in från undersökningen.

7.2.3 Tid

När indexerarna använde sig av fasetten Tid, uppstod problemet med hur detaljerat man
bör beskriva när boken utspelar sig. Ämnesordslistan räknar upp ett antal tidsperioder
och rekommenderar att tidsangivelser görs antingen som århundrade eller årtionden.
Denna indelning följer gängse indexeringsrutiner men vi frågar oss vad effekterna av
detta blir vid en sökning. Kommer verkligen någon att söka på 1880-talet även om
boken Speldosan bevisligen behandlar just denna tidsepok?

7.2.4 Person

Totalt vid de båda indexeringarna uppgick antalet ord inom fasetten Person till endast
två. Detta kan bero på att denna avdelning saknas i ämnesordslistan men vi gav dock
speciella instruktioner för just denna kategori. Vi hade förväntat oss att indexerarna
skulle använt åtminstone orden Pettson och Findus för att beskriva gestalterna i
Stackars Pettson. Då vi studerat det danska söksystemet Bokhuset som är speciellt
konstruerat för barn, visar det sig att barn just använder namn på gestalter och personer
som sökord. Där finns klara exempel på hur bibliotekarier indexerat litteratur med hjälp
av bland annat personnamnen Grynet, vilket är det danska namnet på Madicken, samt
Otto, som är huvudperson i Otto är en noshörning (Pejtersen et al., 1996, appendix I,
s.9). Vi tror att det är viktigt att indexerare tänker sig in i hur barn frågar och söker
litteratur och därför utnyttjar denna kategori flitigare.

7.2.5 Plats/Miljö

Fasetten Plats/Miljö används enbart marginellt både i den första och den andra
indexeringen. I ämnesordslistan saknades under vår undersökning fortfarande en
specifik avdelning för denna fasett, då arbetsgruppen ännu inte hade beslutat om man
skulle ta upp alla geografiska namn som förekommer i barn- och ungdomslitteraturen
eller bara hänvisa till SAB-systemet. Vi instruerade därför våra informanter att vid
behov av att uppge geografisk plats som ämnesord, använda SAB-systemet. De enstaka
ord som vi noterade inom denna fasett var ord som Kanada, Sverige, Skog och Skolan.
Vi kunde märka att termerna för miljö och platser också kunde återfinnas som ämne,
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och en gränsdragning här emellan är svår att göra. För att fasetten över huvud taget skall
användas måste termerna åter igen vara relevanta för bokens innehåll och inte bara
tangera ämnet.

7.3 Indexeringskvalité

Konsistensberäkningar används som ett verktyg för att mäta kvalité på indexering, men
man kan fråga sig vad konsistensberäkningar egentligen säger om kvalitén på
indexeringen. För att uppnå en total 100%-ig konsistens mellan två indexerare krävs att
de båda använt sig av lika många ord samt att dessa skall vara identiska. I vårt material
har detta bara förekommit i sju fall; två i första omgången och fem i andra. Skälet till att
vi fortfarande fick få fall av 100%-ig likhet i andra omgången tror vi ligger i att flertalet
indexerare där valt att använda sig av fler termer för att beskriva ämnesinnehållet. Även
om dessa ord mycket väl är adekvata blir det svårt att uppnå likhet med andra
indexerare om antalet ord ökar.

En annan orsak till varför den 100%-iga likheten är låg kan vara att indexerarna fått
tillgång till en ny vokabulär där ämnesorden kanske är mer specifika än det språk man
använde sig av vid den första indexeringsomgången. Exempel på detta är två indexerare
som uppfattat innehållet i boken Fladdermussommar lika men väljer att använda olika
grad av specificitet, nämligen Känslor respektive Ilska. Vi kan här se att genom att
använda sig av så specifika ord som möjligt kommer man att vid en sökning få en högre
precision. Därmed kan vi säga att kvalitén på indexeringen har varit god. I detta fall har
vi ett exempel på två indexerare som uppfattat ämnet i boken på liknande sätt, använt
termer ur samma kategori i listan (Personlighet och känslor), använt rätt form av orden,
men trots detta är konsistensen i detta fall 0%.

Ett annat fall som också visar på att konsistens är en bristfällig metod för att mäta
kvalité är då två indexerare använt samma felaktiga term och dessutom lika många ord.
I undersökningen har vi ett exempel där de båda informanterna använt den felaktiga
termen Bilderbok  i stället för den godkända termen Bilderböcker. Här ser vi alltså hur
en felaktig användning av ämnesordslistan och därmed en indexering med låg kvalité
ger upphov till 100%-ig konsistens.

För att över huvud taget tala om konsistensberäkningar som ett medel för att bedöma
indexeringskvalité anser vi att det är viktigt med en gedigen kunskap om hur indexering
bör utföras och att denna kunskap hålls levande genom att olika arbetsplatser
regelbundet instruerar sina medarbetare och uppdaterar sina baskunskaper. En
ämnesordslista i sig, tror vi inte automatiskt höjer kvalitén på indexeringen, utan denna
måste åtföljas av klara instruktioner och regler som medarbetarna måste efterfölja.

Om man verkligen vill förvissa sig om att kvalitén på den indexering som utförts är hög,
bör beräkningarna kompletteras med testsökningar som mycket riktigt Stubbs et al.
förespråkar (1999, s. 53-69). Detta är visserligen svårt att genomföra i praktiken då ett
verkligt sökbehov först måste identifieras och därefter tillgodoses, vilket skulle kräva
mycket tid och resurser för att därigenom komma fram till ett tillförlitligt slutresultat.
Trots alla de insatser som krävs för att genomföra detta, menar vi att det är en värdefull
insats för att mäta om indexeringen uppfyller kraven på god kvalité.
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7.4 Hjälpmedel

7.4.1 Hjälpmedel vid första indexeringen

Vid den första indexeringen bad vi informanterna att uppge vilka hjälpmedel som de
använde sig av, för att vi skulle kunna kartlägga hur de gick tillväga för att sätta
ämnesord på dokumenten, då ingen gemensam nationell vokabulär fanns att tillgå. Vi
fann, som tidigare visats i tabell 1, att indexerarna valt en rad olika hjälpmedel. De
flitigast använda hjälpmedlen var dels de som utges via Bibliotekstjänst, så som bland
annat Sambindningslista och Tusentipset, dels befintliga bibliotekskataloger där redan
inlagda poster användes som underlag för ämnesordsvalen.

Vi fann, vid en noggrann analys av samtliga termer som tilldelats dokumenten, att hela
69,9% av de termer som valdes i den första indexeringsomgången senare återfanns i den
utarbetade ämnesordslistan samt att de dessutom även hade skrivits i rätt form. Det var
alltså bara 30,1% av samtliga termer i första omgången som inte kom att betraktas som
godkända och tillhörande en kontrollerad vokabulär. Vi kan därmed konstatera att det
redan innan utgivningen av Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom
troligen finns en god kännedom om indexeringsspråk och gängse rutiner för
användningen av dem, fastän en del av deltagarna inte uppgav sig ha någon större
kunskap eller erfarenhet av indexering av skönlitteratur. Dessutom ser vi att indexerarna
redan idag har god överblick av vilka hjälpmedel som finns att välja bland och vilka av
dem som underlättar deras indexering. Dessa är dock spridda och mycket mer tid går åt
att söka på fler ställen än om en gemensam ämnesordslista fanns att tillgå.

I nio fall uppgav informanterna att de använt sig av boken för att bestämma innehållet i
böckerna. Det som dock inte framgår av dessa svar är om bibliotekarierna läst
baksidestexten eller bläddrat i boken och på så sätt funnit de ämnesord de slutligen
tilldelade boken. Vid drygt hälften av indexeringarna uppger deltagarna att de läst den
specifika boken. Vi bad alla indexerarna att uppge om de läst boken, men vi anser inte
att vi har ett tillräckligt underlag för att kunna analysera om en genomläsning av boken
ger en annan ämnesordstilldelning än om personerna enbart använt delar av boken, eller
inte alls läst den, för denna handling. Enligt Lancaster anser DeZelar-Tiedman dock att
information från förlag och texter på böckernas baksidor ger tillräckligt underlag för att
indexera verkets innehåll (Lancaster, 1998, s. 201). Det är troligen inte rimligt att
begära att en bibliotekarie skall ha läst hela den bok som skall indexeras beroende på
den tid som krävs för inläsningen, men med tanke på det ibland icke utskrivna
innehållet i en bok kan viktiga ämnen försvinna i indexeringen om inte en grundlig
genomläsning görs.

7.4.2 Ämnesordslistan som hjälpmedel

Genom de kommentarer indexerarna gav efter den andra provindexeringen kunde vi
utläsa att de till största delen var mycket nöjda med Svenska ämnesord för
skönlitteratur. Barn och ungdom. De positiva omdömena gällde huvudsakligen det
faktum att listan innebär ett stort stöd för arbetet och att indexeringen blev lättare att
utföra. Trots de positiva omdömena om listans användning uppger flera informanter att
det tog minst lika lång tid att indexera litteraturen i den andra omgången som i den
första. Vi tror att detta förklaras av att listan var helt ny för deltagarna och att det tar tid
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att sätta sig in i dess struktur. När man använt sig av listan under en längre period
kommer det kanske rent av att innebära en tidsvinst att slå upp en term i den alfabetiska
delen av listan.

De negativa synpunkter som gavs rörde mestadels graden av specificitet i listan och
synpunkter höjdes för att skära ner antalet allt för likartade termer i listan medan andra
förespråkar att utöka mängden ord och därigenom få en högre specificitet på
indexeringen.

Ämnesordslistan saknar, utom vid några enstaka fall, information om hur de olika
ämnesorden relaterar till varandra, vilket gör det svårt att bedöma specificiteten i den
term som väljs. Ämnesordslistan hänvisar heller inte i någon högre grad från en term till
en annan. Skall ämnesordslistan kunna användas av både barn och ungdomar, en vuxen
allmänhet och bibliotekspersonal blir det svårt att inkludera sådana relationer mellan
termerna, då detta kräver en bred kunskap hos allmänheten om hur tesaurer konstrueras,
såvida inte gränssnittet kan underlätta för dem. Frågan är hur många målgrupper ett och
samma system klarar av att tillmötesgå.

Den finska tesauren för indexering av skönlitteratur, Bella, visar däremot relationen
mellan ämnesorden och rekommenderar hänvisningstermerna ersatt term, vidare term,
snävare term, relaterad term och använd följande term (förkortade ET, VT, ST, RT och
ANVÄND) för att lättare kunna finna rätt term i listan (Pejtersen et al., 1996, appendix
I, s. 4f.). Dessa uttryck saknas i den svenska listan, men vi har dock funnit att
uppmaningarna SE och SE ÄVEN dyker upp vid ett fåtal tillfälle i Svenska ämnesord
för skönlitteratur. Barn och ungdom, som i fallen HIV Se AIDS, CP Se Cerebral pares
och ADHD Se även Damp. En deltagare efterlyser fler förklaringar i listan om hur
termer skall användas. Som exempel uppges att hon är osäker på valet mellan Rasism
och Främlingsfientlighet, och undrar vad det är för skillnad mellan dessa båda termer.
Enligt ovanstående resonemang efterlyser alltså denna indexerare fler
hänvisningstermer.

I likhet med Leininger menar vi att en gemensam vokabulär förbättrar indexeringen
(2000, s. 4ff.), även om vi i våra resultat inte kan se någon markant höjning av
konsistensen när deltagarna använt sig av den gemensamma ämnesordslistan. En väl
etablerad auktoritetslista är ett pålitligt hjälpmedel, och troligen kommer även Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom trots vissa påpekanden att bli det när
barn och ungdomar använt sig av den och indexerarna har satt sig in i listans struktur
och definitioner, något som våra informanter inte tilläts göra i tillräcklig mängd. Den
stora vinsten med listan, anser vi, är att det här finns en samlad indexeringskunskap och
att den är systemoberoende då alla kan använda den oberoende av vilken teknik man
använder sig av. Dessutom blir det tidsbesparande att slippa söka i en mängd olika
källor. Listor måste dock användas i kombination med internationell standard för
indexering, något som Calvert också påpekar och dessutom menar att man regelbundet
skall kontrollera, korrekturläsa och redigera både den indexering man utför och den
auktoritetslista som skall gälla (1996, s. 74ff.).



62

7.5 Val av ord

Vi fann att indexerarna till stor del uppfattat böckernas innehåll lika, men att de valde
olika termer för att beskriva dem ämnesmässigt. Det föreligger alltså en hög grad av
konsistens mellan indexerarnas tankemässiga bedömning av övergripande innehåll,
medan bristerna ligger i att översätta detta till lämpliga, enstaka termer, något som
också Barbara Preschel kom fram till i sin undersökning från 1972 (Leonard, 1977).

Många av de valda termerna är betydelsemässigt närliggande varandra, vilket inte syns i
konsistensberäkningarnas slutresultat. Vårt beslut att enbart räkna identisk likhet
medförde att många resultat visade noll, trots att termvalen inte låg så långt ifrån
varandra som denna siffra visar. Vi beslöt oss därför, av ren nyfikenhet, för att göra om
beräkningarna med en mera generös bedömningsgrund för vad som skulle betraktas som
identiska former av ord, för att se om detta gjorde att konsistensen höjdes i någon
nämnvärd grad. Sålunda beslutade vi att betrakta ord med olika ändelser, men med
samma stam, som likvärdiga och att godkänna termer ur ämnesordslistan som skrivits i
fel form. Som exempel på detta kan nämnas Storstad/Storstäder, Höst/Hösten och
Kapitelbok/Kapitelböcker.   

Resultaten för denna nya undersökning visar att konsistensen enbart höjs marginellt vid
en sådan generösare bedömning. Procenthöjningen blev 2,1 och 2,9 för Hoopers
respektive Rollings algoritmer, vilket visar att resultatet fortfarande är mycket lågt.

7.6 25%-regeln

I några fall kunde vi se hur indexerare valt en stor mängd ord för att beskriva böckerna.
Som mest noterade vi en indexerare som använt 24 termer, vilket kan tyckas mycket.
Denna mängd är dock inte ovanlig i det forskningsmaterial vi gått igenom, där det dock
mestadels är siffror för indexering av facklitteratur som vi tagit del av. I den
undersökning där vi direkt kan jämföra vårt material med resultat för
skönlitteratursindexering, nämligen Saarti (2002), återfinns även där fall där indexerare
använt många ord, ända upp till 20 stycken för ett och samma dokument.

Det viktigaste med indexeringen är att dokumenten skall utmärkas så de är särskiljbara
från andra dokument i mängden. Detta görs inte när enbart en term som Fantasy väljs
för att beskriva boken. Å andra sidan blir det svårt att förstå vad boken verkligen
handlar om, om alltför många termer väljs. De ord som indexerarna väljer för att
beskriva litteraturen måste verkligen spegla innehållet, så att en låntagare vid en
sökning finner dokumentet relevant för sin sökfråga. Detta är visserligen svårt att sätta
sig in i, då varje låntagare är unik, men man måste, som indexerare, dock ställa sig
frågan: Blir en person nöjd med sin sökning om jag väljer detta ord?

Därför kan vi se att den praxis som i LCSH kallas för 20%-regeln och som i svenska
sammanhang benämns 25%-regeln inte bara är användbar vid facklitteratursindexering
utan även bör användas för skönlitteraturen. Enligt denna praxis måste ämnet
förekomma i 20 respektive 25% av bokens helhet för att kunna väljas som ämnesord.
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7.7 Antal ord

Även vid konsistensberäkningar spelar det antal ord som indexerarna väljer stor roll. I
likhet med bland andra Lancaster kan vi se att ju fler termer som dokumenten tilldelas
desto lägre blir graden av konsistens (1998, s. 64). Trots detta ser vi också i andra
undersökningar att indexerarna väljer många ord för sina beskrivningar av olika slags
dokument. Konsekvensen av att välja för få termer blir att boken ej får en tillräcklig
beskrivning och att just dessa få termer inte alltid används av de andra indexerarna i
kontrollgruppen. Vid konsistensberäkningar finns då risken att resultatet blir noll. Vid
val av för många termer blir konsekvenserna att vid en jämförelse med någon i
kontrollgruppen som bara valt ett fåtal ord, dras konsistensvärdet ned, när olikheten i
antal valda ord är alltför stor.

För att exemplifiera vårt resonemang visar vi här en jämförelse mellan indexerare 3 och
indexerare 9 då de beskrivit bok 10, Robin med huvan.

Indexerare 3: Familjeliv, Föräldrar, Pappor, Robinsonader,
Hemligheter, Konflikter, Låtsaskompisar, Rymma, Sova över, Komma
bort, Far och dotter, Föräldrar och barn, Vänskap, Sommar, Fantasi,
Kojor, Vildmarksliv, Överlevnad, Semester, Barnmisshandel, Incest, Barn
som far illa, Skog, Träd

Indexerare 9: Familjer, Skog

Dessa båda indexerare har endast termen Skog gemensamt. Konsistensen uppgår i detta
fall till endast 4% (Hooper) och 7,69% (Rolling) för att olikheten i antal valda ord är så
stor. Om indexerare tre istället hade begränsat sina termer till fem och fortfarande valt
termen Skog, skulle konsistensen genast öka till 16,67% (Hooper) respektive 28,57%
(Rolling).

7.8 Specificitet

En faktor som dragit ner siffrorna vid våra konsistensberäkningar och som
kommenterats av många indexerare är svårigheterna att bestämma graden av
specificitet. Undersökningen ger många exempel på fall där man har valt att lägga sig på
olika nivåer. Många svårigheter kan relateras till avdelningen Familjen i
ämnesordslistan. Valet mellan Familjeliv och Familjer är ett exempel där svårigheter
uppstått. Även vid underrubriken Personlighet och känslor uppstår tveksamheter vid
valet mellan Ilska och Känslor. Konsistensen faller när olika grad av specificitet väljs
men där grundtanken ändå är densamma.

Den generella regeln för grad av specificitet säger att man skall indexera så specifikt
som möjligt, samtidigt som man skall hålla sig på dokumentets nivå. Vidare säger
praxis att om en bok innehåller många specifika termer inom samma område, väljer man
att indexera med en övergripande term istället för att rada upp alla de specifika. Detta
gör att för boken Silke är den specifika termen Eksem, medan de mer generella termerna
som flertalet av våra indexerare har valt är Allergi och Sjukdomar. Alla tre termerna
förekommer i ämnesordslistan, men enligt praxis är det den rekommenderade termen
Eksem som skall gälla. Skulle däremot boken Silke ta upp både eksem, glutenintolerans
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och astma väljs hellre termen Allergi. Det kanske dock inte är så troligt att någon söker
skönlitteratur utifrån den allra mest specifika termen, i det här fallet Eksem, utan väljer
den mer generella övergripande Allergi. Återigen visar det sig att en låntagares behov
styr valet av termer.

En ämnesordslista går inte att göra hur specifik som helst, utan någonstans måste en
gränsdragning göras. Ett vanligt uttryck inom biblioteks- och informationsvetenskapen
är literary warrant vilket innebär att ett system utökas först när termen förekommer
inom litteraturen till en viss grad. Vid den första indexeringen använde sig många
deltagare av termen Chokladfabrik för sin beskrivning av Roald Dahls Kalle och
chokladfabriken, men då denna term troligen bara förekommer i just denna bok
återfinns den inte i ämnesordslistan, varför informanterna senare fick välja termen
Fabriker istället.
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8. Slutsatser

Vi kommer under denna rubrik först att kortfattat repetera de resultat vi kommit fram till
i relation till de frågeställningar vi tidigare formulerat. Därefter följer de slutsatser som
kan dras ur dessa resultat. Vi kommer avslutningsvis även att lägga fram några förslag
för fortsatt forskning.

8.1 Frågeställningarnas besvarande

För att lättare relatera våra slutsatser till våra frågeställningar och resultat väljer vi att
upprepa dem och under varje frågeställning presentera våra resultat.

• Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av
den gemensamma ämnesordslistan Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom, respektive utan?

Här fann vi att graden av konsistens ökade vid användning av listan, men detta högst
marginellt. Medelvärdet för den övergripande konsistensen för båda indexeringarna
beräknat med Hoopers algoritm uppgår till 11,16% utan lista, respektive 15,51% med
listan. Motsvarande värden för Rollings algoritm är 17,75% respektive 23,84%. Den
procentuella ökningen vid användandet av Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn
och ungdom är alltså 4,35 och 6,09 enheter för Hoopers respektive Rollings
beräkningsmodeller.

• Hur förändras indexeringen utifrån huvudindelningarna Form/Genre, Tid,
Plats/Miljö, Ämne och Person i ämnesordslistan?

Våra resultat visar att det var fasetten Ämne som ökar i användning i förhållande till de
andra fasetterna vid den andra indexeringen, medan användandet av fasetten
Form/Genre sjönk. Fasetten Ämne ökade med 6,36%, medan Form/Genre sjönk med
4,31%. Förändringarna för användandet av de övriga tre fasetterna Tid, Plats/Miljö och
Person var obetydliga.

• Hur uppfattas ämnesordslistan av deltagarna som hjälpmedel vid indexering?

Resultaten visar att deltagarna i huvudsak är mycket nöjda med Svenska ämnesord för
skönlitteratur. Barn och ungdom som ett hjälpmedel vid indexering. Merparten anser att
listan innebär ett stort stöd för arbetet och att indexeringen blir lättare att utföra även om
det tar lika lång tid som tidigare. De negativa synpunkterna som framkom rör graden av
specificitet i listan och synpunkter höjdes för att skära ner antalet allt för likartade
termer i listan. Å andra sidan framkom önskemål om att i vissa fall utöka listan med
ytterligare ord.
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8.2 Slutsatser

Den relativt låga ökningen av konsistensen då en gemensam ämnesordslista användes
visar att det inte är tillräckligt att enbart introducera en ämnesordslista utan denna måste
kompletteras med ett antal betydelsefulla tillägg. Indexerarna måste ges en introduktion
i hur listan skall användas. Denna bör innehålla instruktioner, arbetsbeskrivningar,
regler och direktiv för indexering av skönlitteratur. Först när samtliga indexerare
behärskar och använder sig av de grundläggande reglerna för arbetet kan konsistensen
öka till en tillfredsställande nivå.

Vi kan se en tendens till att de deltagande indexerarna i större utsträckning plockade ord
som visar bokens innehåll, snarare än att de valde ord som visar genre, tid, plats och
person, när de har tillgång till en ämnesordslista för skönlitteratur. Detta kan medföra att
de överbetonar alla de faktorer som tas upp i boken snarare än dess verkliga ämne. En
term som Flickor är alltså inte lämplig att använda i alla böcker där flickor figurerar
som huvudpersoner, utan skall först användas då den är relevant för bokens kärna,
exempelvis i kombinationen Flickor och Fotboll. En slutsats vi kan dra av detta är att
den så kallade 25%-regeln bör användas inom både facklitteraturs- och
skönlitteratursindexering.

Utifrån informanternas kommentarer om Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom drar vi slutsatsen att antalet ord i avdelningen Familj och vardagsliv måste
begränsas, då likheten mellan många av termerna gav upphov till osäkerhet. Även andra
avdelningar bör ses över utifrån samma resonemang.

Då ett antal informanter uppgav att de saknade vissa termer, blir vår slutsats att
ämnesordslistan bör utökas med ett antal termer, så som Aktivism och Demonstrationer.
Det kan dock vara så att vårt urval av litteratur för provindexeringarna gör att just denna
typ av termer är överrepresenterade och inte återfinns i övrig barn- och
ungdomslitteratur varför behovet att föra in just dessa termer här kan ses som
överdrivet. Däremot belyser denna åsikt det faktum att en ämnesordslista alltid kommer
att behöva uppdateras utifrån den litteratur som ges ut. I dagsläget finns uttrycket
Starka flickor upptaget i listan och en informant undrar varför inte uttrycket
Svaga pojkar finns med. Då detta uttryck kanske inte är något som en sökare skulle
använda sig av och då det troligen inte finns någon barn- och ungdomslitteratur som har
detta som sitt huvudämne återfinns inte uttrycket i listan. Vi inser att, för att kunna hålla
en ämnesordslista eller tesaurus uppdaterad krävs ett noga angivet tilldelat ansvar för
detta.

Då några informanter har efterlyst noggranna kommentarer som visar hur termerna bör
användas, och detta enbart görs i några enstaka fall i listan, uppkommer frågan om listan
i stället skulle ha en tesauruskonstruktion där relationer mellan termer anges. Våra
slutsatser kring detta är att ämnesordslistan skulle bli ett bättre verktyg för indexerarna
om man byggde ut möjligheterna att se relationerna mellan termerna. Vi kan se att en
konstruktion liknande den i Bella skulle kunna ha hjälpt de indexerare som i vår
undersökning uttrycker svårigheter att finna den term som bäst beskriver innehållet.
Dessa slutsatser utgår emellertid enbart utifrån indexerarens perspektiv och en
tesauruskonstruktion skulle troligen innebära svårigheter för barn då de söker litteratur,
eftersom en tesaurus är mer komplex än en ämnesordslista.
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Våra slutsatser när det gäller konsistensberäkningar som ett mått på indexeringskvalité
är att detta mått inte kan användas isolerat, utan måste kombineras med
användarundersökningar och provsökningar. Först vid jämförelse mellan effektivitet
och kvalité kan vi se om indexerarnas arbete är relevant för målgruppen. När
indexeraren väljer de termer som skall belysa skönlitteraturen måste han/hon överlägga
med sig själv om den tänkta sökarens behov uppfylls eller inte.

Om konsistensmätningar skall användas för att mäta indexeringskvalité, måste antalet
ord som varje indexerare väljer för en och samma bok begränsas till ett lagom antal
termer. Den spridning vi kunnat se i vårt material, från en upp till 24 termer, har
medfört att konsistensvärdena sjunkit avsevärt. Enbart en term ger inte tillräcklig
information om vad som kännetecknar just den boken i förhållande till de andra, och ett
överdrivet bruk av termer medför en allt för uttömmande beskrivning. Vi har sett att i de
fall där båda indexerarna valt tre till fem termer har vi uppmätt de högsta fallen av
konsistens varför vi rekommenderar att begränsningar måste göras. Ett sådant beslut
kan tas på antingen lokal eller nationell nivå. Det enda fall där vi anser det befogat med
många indexeringstermer är då en novellsamling skall indexeras på varje novells nivå.

8.3 Förslag till fortsatt forskning

Eftersom en av våra slutsatser är att konsistensbegreppet enbart kan användas som mått
på indexeringskvalité i kombination med återfinningseffektivitet, föreslår vi att en
forskning bedrivs där verkliga sökares behov och sökresultat jämförs med indexeringen.
Vi inser att detta är ett stort och krävande projekt, men det är först då vi ser graden av
tillfredsställelse hos låntagarna som vi kan veta om indexeringstermerna har varit de
rätta.

I fallet med Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom har våra resultat
enbart utgått från indexerarnas perspektiv. En granskning även utifrån
användarperspektivet är önskvärt för att se om listan uppfattas som självinstruerande
och i övrigt användarvänlig.

Ett annat förslag till forskning är att undersöka läsningens betydelse för indexeringen av
skönlitteratur. Vi inser att det inte är rimligt att kräva av indexerare att de skall läsa all
den litteratur de indexerar, men det vore intressant att veta om denna faktor påverkar
konsistensen och valet av termer i positiv riktning. Blir valet av termer lättare eller
upptäcker man bara ytterligare dimensioner när man läser boken, vilket gör arbetet ännu
svårare?
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9. Sammanfattning

I samband med att ett flertal bibliotek i Sverige har utvecklat egna system för att
indexera skönlitteratur, har man på central nivå uppmärksammat behoven av att
samordna resurserna för det lokala indexeringsarbetet och på så sätt underlätta det.
Under år 2003 publicerar därför Svensk Biblioteksförening Svenska ämnesord för
skönlitteratur. Vuxna och Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom.
Dessa ämnesordlistor skall förutom godkända termer för skönlitteratursindexering även
innehålla anvisningar för indexering för att underlätta för besökare och personal.

Ett mått på hög kvalité på en utförd indexering är att de olika tilldelade termerna
överensstämmer mellan olika indexerare eller när samma indexerare väljer termer för
samma dokument fast vid två olika tillfällen. Man talar här om graden av konsistens i
indexeringen. I vår uppsats benämner vi konsistensen mellan två indexerares arbete som
inter-indexeringskonsistens och konsistensen för samma indexerares arbete vid två olika
tillfällen för intra-indexeringskonsistens.

Problemet med att Sverige i dagsläget saknar ett enhetligt och övergripande system för
indexering av skönlitteratur är att det blir svårt för indexerarna att nå samstämmighet
om vilka termer som skall användas, och återfinningsmöjligheterna blir därmed sämre
om samma litteratur indexeras på olika sätt. För att kunna bedöma kvalitén på
indexeringen kan man utföra beräkningar av konsistensen, men trots att detta är en
etablerad forskningsmetod finns ingen enighet om vilken beräkningsmodell som skall
användas för detta arbete.

Vårt syfte med den här uppsatsen är att utifrån konsistensbegreppet utvärdera Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom.  Dessutom undersöker vi hur
bibliotekarier uppfattar ämnesordslistan som hjälpmedel i indexeringsarbetet. Detta
syfte formuleras i frågeställningarna:

• Hur förändras graden av konsistens vid indexering av skönlitteratur med hjälp av
den gemensamma ämnesordslistan Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom, respektive utan?

• Hur förändras indexeringen utifrån huvudavdelningarna Form/Genre, Tid,
Plats/Miljö, Ämne och Person i ämnesordslistan?

• Hur uppfattas ämnesordslistan av deltagarna som hjälpmedel vid indexeringen?

Metoden för undersökningen har varit att låta tio bibliotekarier provindexera 15 stycken
svårindexerade barn- och ungdomsböcker vid två skilda tillfällen. Vid första tillfället
har de använt valfria hjälpmedel, medan de vid det andra tillfället enbart använt sig av
Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom. Informanterna har dessutom
givit personliga kommentarer om hur de upplevt sitt indexeringsarbete och om
eventuella problem de stöter på.

Resultaten har därefter beräknats efter två olika algoritmer – Hoopers och Rollings – för
att bedöma graden av konsistens mellan de olika indexerarnas arbete. Skälet till att vi
använt två algoritmer är att dessa båda är de mest erkända och oftast förekommande
algoritmerna i forskningssammanhang och för att ingen enskild algoritm har status av
föredragen standard.
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Vi ger en bakgrund till undersökningen genom att definiera begreppen konsistens,
indelad i terminologisk respektive semantisk konsistens, indexeringskvalité samt
indexeringseffektivitet. I kapitel 3, Tidigare forskning, presenterar vi faktorer som
påverkar indexeringskonsistens och redogör för ett antal olika metoder för att mäta och
beräkna graden av konsistens. Vi ger därefter en kronologisk överblick över ett större
antal konsistensundersökningar som genomförts under de senaste 50 åren. För att
ytterligare sätta in läsaren i uppsatsens domän presenteras ett antal aspekter på
indexering av fack- respektive skönlitteratur och vi sätter därefter in indexeringen i ett
användarperspektiv, där både vuxenperspektivet och barn- och ungdomsperspektivet
belyses. Vi presenterar ett antal specifika regler för indexering som är av värde för
förståelsen av vår undersökning och ger dessutom exempel på problem och möjligheter
med indexering av skönlitteratur.

Uppsatsen går vidare med en presentation av ett antal internationella modeller för
indexering av skönlitteratur och hur dessa har vuxit fram. Vi begränsar därefter ämnet
till att gälla hur indexering av skönlitteratur bedrivits i Norden och specifikt Sverige
samt avslutar denna del av uppsatsen genom att beskriva nuläget i Sverige.

Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av vårt urval gällande informanter
samt de instruktioner som gavs i anslutning till de båda indexeringsomgångarna. Här
beskrivs också våra grunder för bedömning av likvärdiga termer och vi presenterar
också ett konkret exempel på hur våra beräkningar har utförts. Därefter följer en
presentation i text, tabeller och diagram av resultaten för den första respektive andra
provindexeringen.

I kapitel 7 presenteras en analys av och en diskussion om de resultat som erhållits i vår
undersökning. Vi finner att konsistensen ökar vid den andra provindexeringen då
deltagarna använder sig av Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom, men
kan notera att ökningen däremot inte är speciellt stor. Den övergripande konsistensen
för de båda indexeringarna beräknat med Hoopers algoritm uppgår till 11,16% utan
ämnesordslistan respektive 15,51% då deltagarna använder ämnesordslistan.
Motsvarande siffror för beräkningarna med Rollings algoritm är 17,75% respektive
23,84%. Den procentuella ökningen då den gemensamma ämnesordslistan används är
alltså 4,35 respektive 6,09 enheter för Hoopers respektive Rollings algoritmer.

Som ett skäl till den låga konsistensen, trots användning av en gemensam
ämnesordslista, nämns svårigheter för indexerarna att bedöma den exakta graden av
specificitet då de har tillgång till en mängd termer som på snarlika sätt uttrycker bokens
ämnen. Ett annat skäl som kan förklara de låga värdena är det faktum att samtliga
böcker som ingår i undersökningen bedöms som svårindexerade och vid indexeringen
av några titlar uppstår svårigheter vid val av termer då formen för berättelsen är okänd
för indexerarna. Som ett tredje skäl till de låga värdena anges den relativt låga graden av
styrning som gavs i deltagarnas instruktioner och det faktum att deltagarna inte har
indexering som sin huvudsakliga arbetssyssla och specialitet.

Vår undersökning visar också att indexeringen inte förändras nämnvärt utifrån de olika
huvudavdelningarna Form/Genre, Tid, Plats/Miljö, Ämne och Personer i
ämnesordslistan. Fördelningen av de olika termerna mellan de fem olika avdelningarna
är i stort sett oförändrad mellan de två indexeringsomgångarna. I den andra omgången,
då ämnesordslistan har använts, ökar indexerarnas användning av termer tillhörande
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fasetten Ämne med cirka 4%, medan antalet termer beskrivande Form/Genre sjunker
med cirka 6%. Användningen av termer beskrivande Tid, Plats/Miljö och Person är i
huvudsak oförändrad mellan de två indexeringsomgångarna. Som tänkbara förklaringar
till detta anges att den stora mängd termer i ämnesordslistan som beskriver Ämne kan
inspirera indexerarna att använda sig av termer från denna kategori, medan den
detaljerade listan som beskriver Form/Genre kan ge upphov till osäkerhet vid
tilldelningen av termer.

Vi finner att deltagarna i undersökningen i huvudsak är mycket nöjda med Svenska
ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom som ett hjälpmedel vid indexering. De
positiva omdömena gäller huvudsakligen det faktum att listan innebär ett stort stöd för
arbetet och att indexeringen blir lättare att utföra. De negativa synpunkter som ges rör
mestadels graden av specificitet i listan och synpunkter höjs för att skära ner antalet allt
för likartade termer inom vissa områden i listan, medan andra förespråkar en utökning
av antalet termer inom andra områden.

De slutsatser som kan dras av undersökningen är att en ämnesordslista bör kompletteras
med tydliga direktiv och anvisningar för hur denna skall användas för att kunna bli ett
kraftfullt verktyg för det dagliga indexeringsarbetet. 25%-regeln som används inom
facklitteratursindexeringen bör även appliceras på skönlitteratursindexeringen. För att
konsistensberäkningar skall kunna användas som ett tillförlitligt mått på
indexeringskvalité bör de kombineras med undersökningar av indexeringseffektivitet.
Antalet termer som beskriver ett skönlitterärt dokument bör begränsas, förslagsvis till
mellan tre och fem termer. I Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom bör
vissa avdelningar ses över och utgivaren bör betänka om den slutgiltiga utgåvan skall
vara en ämnesordslista eller en tesaurus.

Undersökningen visar att de resultat av konsistensberäkningar som erhållits inte säger
speciellt mycket om kvalitén på indexeringen och visar därmed att
konsistensberäkningar är en bristfällig metod för att bedöma indexeringskvalité. I ett
antal fall har en 100%-ig konsistens erhållits när två indexerare använder felaktiga, det
vill säga ej godkända, termer för att beskriva en boks innehåll. I många fall noteras å
andra sidan hur två indexerare uppfattar litteraturen identiskt, men använder termer i fel
form, vilket ger upphov till ett konsistensvärde på 0%. För att konsistensberäkningar
skall kunna sägas vara en tillförlitlig metod för att mäta indexeringskvalité bör de
kompletteras med testsökningar så att konsistensen sätts i relation till
indexeringseffektiviteten.

Som förslag till fortsatt forskning anges att Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn
och ungdom undersöks utifrån ett användarperspektiv samt att undersöka om
indexeringen påverkas av om indexeraren läst det skönlitterära verket eller ej.
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11. Bilagor

11.1 Bilaga 1: Instruktioner för den första indexeringen

Borås 2003-02-17
Hej!

Tack för att du vill ställa upp med att hjälpa oss i vår undersökning som skall vara
underlag för vår magisteruppsats. Syftet med uppsatsen är att utifrån
konsistensbegreppet utvärdera Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom. Ditt arbete bygger på att du vid två tillfällen indexerar samma litteratur.

Här kommer instruktioner och underlag för ditt första indexeringsarbete:

• Vi vill att du väljer ut ett valfritt antal termer som du tycker beskriver respektive bok
i medföljande lista på ett lämpligt sätt. Listan på titlar består av böcker som Svensk
Biblioteksförenings arbetsgrupp ansett som svårbedömda, varför dina åsikter är
särskilt värdefulla för utvecklingen av skönlitteratursindexering.

• Termerna du väljer kan beskriva både form, genre, plats, miljö, tid och ämne.

• Det är inte nödvändigt att du har läst alla böckerna, men det är viktigt att du
redovisar vilka hjälpmedel du använt. Du får använda de du själv anser lämpliga.
Med hjälpmedel menar vi exempelvis uppslagsverk, databaser, recensioner,
arbetskamrater o.s.v.

• Lägg inte för mycket tid på formella aspekter. Det spelar ingen roll för oss i
bearbetningen av materialet, om du exempelvis skriver häst i stället för hästar eller
om du skriver Långstrump, Pippi i stället för Pippi Långstrump.

• Du behöver inte tänka på inbördes rangordning mellan termerna.

Avslutningsvis besvarar du följdfrågorna. Glöm heller inte att skriva dina personliga
kommentarer om hur du upplevde indexeringen och om eventuella problem du stötte på.

Ifyllda blanketter och kommentarer skickas i bifogat kuvert till:

Cecilia Karlsson
Mårekulla
514 61 DALSTORP

Frågor rörande provindexeringen besvaras av:

Cecilia Karlsson 0321-60059, 0730-282109      s014997@utb.hb.se

Med vänliga hälsningar

Cecilia Karlsson & Svante Kristensson
Studerande vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap
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11.2 Bilaga 2: Instruktioner för andra indexeringen
Borås 2003-03-20

Hej!
Tack för allt arbete du lade ner på den första indexeringen. Vi arbetar nu med att
sammanställa resultaten. Här kommer instruktioner och underlag för den andra
och avslutande omgången.

I utskicket ingår :
- ett ämnesordsregister, Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom,

bestående av en systematisk och en alfabetisk del.
- arbetsmaterialet med boktitlarna där du fyller i dina valda ämnesord och

kommentarer kring arbetet.

Lämpligt sätt att gå tillväga:

• Indexera även denna gång med valfritt antal termer som du tycker beskriver
respektive bok.

• Termerna du väljer kan beskriva både genre / form, tid, plats, ämne och person.

• Använd enbart de ämnesord som återfinns i listan.

• Under rubrik III PLATS saknas dock avdelningen Geografi. Arbetsgruppen har
ännu inte beslutat om man ska ta upp alla geografiska namn som förekommer i
barn- och ungdomslitteraturen eller bara hänvisa till SAB-systemet. Vid behov av
att uppge geografisk plats som ämnesord, använd SAB-systemet.

• Under rubrik V PERSON väljs eventuella personer och gestalter helt fritt.

• Du behöver inte heller denna gång tänka på inbördes rangordning mellan termerna.

Avslutningsvis skriver du dina personliga kommentarer om hur du upplevde den nya
indexeringen i förhållande till den förra samt eventuella synpunkter på ämnesordslistan.
Ämnesordslistan får du behålla. Ifyllda blanketter och kommentarer skickas i bifogat
kuvert senast fredagen den 4:e april till:

Cecilia Karlsson
Mårekulla
514 61 DALSTORP

Frågor rörande provindexeringen besvaras av:

Cecilia Karlsson 0321-60059, 0730-282109      s014997@utb.hb.se

Med vänliga hälsningar

Cecilia Karlsson & Svante Kristensson
Studerande vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap
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11.3 Bilaga 3: Utdrag ur Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom – systematisk del
FAMILJ OCH VARDAGSLIV (030305)

Aktuella genrer: Barndomsskildringar

Familjen
Adoptioner
Adoptivbarn
Alkoholiserade föräldrar
Ensamföräldrar
Familjeliv
Familjer
Farföräldrar
Fosterbarn
Fosterhem
Frånvarande föräldrar
Frånvarande mamma
Frånvarande pappa
Få syskon
Föräldrar
Föräldralös
Halvsyskon
Hittebarn
Mammor
Morföräldrar
Pappor
Psykiskt sjuka föräldrar
Skilda föräldrar
Skilsmässa
Släktingar
Styvfamiljer
Styvföräldrar
Styvsyskon
Syskon
Syskonkärlek
Syskonsvartsjuka
Trillingar
Tvillingar
Unga föräldrar

Vardagsliv
Barnvakt
Bo utomlands
Brådska
Busiga barn
Dammtussar
Ensam hemma
Flytta
Flytta hemifrån
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11.4 Bilaga 4: Utdrag ur Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och
ungdom  – alfabetisk del
Komma bort
Kommunism
Koncentrationsläger
Konditorier
Konfirmation
Konflikter
Konst
Konstnärer
Kor
Koranskolor
Korståg
Korstågen (1095-1464)
Kortväxta
Kosacker
Krig
Krigsbarn
Kriminalitet  se Brottslighet
Kriminella motorcykelgäng
Kristendom
Krokodiler
Kroppen
Kroppsfixering
Kråkor
Ku Klux Klan
Kulturkrockar
Kulturmöten
Kulturrevolutionen (1966-1976)
Kurder
Kvantteori
Kväll
Kyrkogårdar
Kyrkor
Kängurur
Känslor
Kärlek
Kärnkraft
Kärnkraftsolyckor
Kärnvapen
Könsroller
Köpcentra
Laga mat
Landsbygd
Larver
Lastbilar
Laviner
Ledsen
Lejon
Lek


