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MALSÄTTNING 

Målsättningen med arbetet har varit att genom intervjuer och 
studiebesök studera hur indexering i datorbaserade informations
system går till rent praktiskt men även att försöka förstå 
teorierna bakom speciellt med avseende på valet mellan kontrol
lerad och fri ämnesordsättning. 

Svenska databaser valdes naturligtvis med anledning av deras 
tillgänglighet för studiebesök men även för att försöka skapa 
motvikt till överflödet av information som kommer från engelska 
men framförallt amerikanska !R-system (Information retrieval 
system). Viktigt var också att kunna presentera informations
system från olika ämnesområden och på olika utvecklingsnivå. 

stort tack till medarbetarna vid de olika företagen/institutioner
na som har ställt sin arbetstid, sitt kunnande och material till 
mitt förfogande. 

Louise Freden, BHS i Borås: BDI-inde~ 

Bernard Lindahl, Institutet för byggdokumentation, 
Stockholm: Databasen Byggdok 
Irene Wormell, Lunds Universitet, Lund: SAP-projektet 
Ingrid Sundberg (plus medarbetare), Miljödatanämnden, 
Stockholm: SERIX-databas 
Gerard Lingre, K-Konsults bibliotek, Stockholm: Databasen 
VA-nytt. 
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INLEDNING 

I och med forskningens framväxt under vårt århundrade har de ve
tenskapliga diciplinerna allt mer finfördelats och nya områden 
har fått vetenskaplig status. Försöker man att ämnesbeskriva all 
denna nya kunskap med de traditionella klassifikationssystemen 
märker man snart att de inte räcker till eller att koderna blir 
alltför långa och otympliga. 

Med indexering kan man lätt och praktiskt ersätta eller komplet
tera klassificeringen. Olika typer av indexeringsmetoder kräver 
olika hög grad av intellektuell insats av indexeraren och använda
ren. Genomgående för de databaser som studerats här, är att man 
försökt hitta metoder som är snabba och lätta, inte kräver någon 
större intellektuell insats eller fackkunskap av indexeringsper
sonalen och som är smidiga för användarna. 

Inom biblioteks- och dokumentationsverksamheten har man tradi
tionellt använt sig av klassificeringssystem som UDK, Dewey och 
LC. Till den datorbaserade informationssökningen räcker dessa 
inte till. Det finns inga klasser för de nya expansiva forsknings
områdena, ingen täckning för tvärvetenskapliga ämnesområden. De 
saknar precision och djup och man kan inte klassa så finfördelat 
som önskat. 

Hur mycket information finns det inte gömd bakom "titel, författare 
och katalogsignatur"? Med hjälp av indexeringstermer kan man speci
ficera ämnesbeskrivningen bättre och därmed öka avsökningsprecisionen 
och tillgången till bibliotekens informationsflöde. 

Det finns många varianter på hur "klassificering" och indexering" de
finieras i förhållande till varandra. I BDI-index jämställs de båda 
företeelserna medan vissa ser klassificering som en övergripande fö
reteelse och Foskett* - och även andra anglosaxiska författare har 
indexering som utgangspunkt för definition av de bägge begreppen. 
Olika språkbruk kan naturligtvis ha betydelse men det ska vi inte gå 
in på här. 

Vid indexering beskriver man innehållet i ett dokument med hjälp av 
indexer1ngstermer. Dessa belyser olika aspekter och ger enskilt eller 
i kombination med varandra en ämnesbeskrivning av dokumentet. Deskrip
tor eller nyckelord används ofta synonymt men är egentligen benåmn1ng 
~termern~en tesaurus eller nyckelordlista. 

Tesaurus (grek. skattkammare) är ursprungligen benämningen på en ord
lTSfa-aär orden grupperats efter begrepp istället för i alfabetisk 
ordning. Den betecknar numera en ordlista med en systematisk del, där 
begreppen definieras och sätts i förhållande till varandra. Den visar 
vilka synonymer som finns, vilka ord som accepteras eller inte och man 
assisteras vid valet av rätt indexeringstermer. Även en alfabetisk in
gång finns med hänvisningar till den systematiska delen. 

*The subject approach to information. -London, 1977. -
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Nyckelordlistan innehåller bara en alfabetisk del med alla ord 
som ar accepterade men inte närmare definierade. 

sökordlista kan framställas med datorteknikens hjälp. Man ska
par en 1nverterad fil av alla termer som registreras. Vid kom
mando visas alfabetiskt de termer som använts tidigare, vilket 
kan skapa nya ideer i sökstrategin. Om systemet klarar av att 
generera en sökordlista konstruerar indexeraren manuellt en 
stoppordlista som sedan programmeras in för att förhindra alla 
"småord" eller icke informationsbärande ord att komma med i 
sökregistret. På så sätt hindrar man ca 50% ord att bli inre
gistrerade. Indexeringsarbetet i de 5 databaserna som kommer · 
att presenteras skiljer sig huvudsakligen på om man har valt 
kontrollerad eller fri ämnesordsättning. 

Vid kontrollerad vokabulär väljer man termer från en tesaurus 
eller en nyckelordlista (se ovan). Det är emellertid vanligt 
numera att berika indexeringen med fria ämnesord. 

En risk med att använda tesaurus är att språket blir statiskt. 
Fackjargong och modeord finns sällan med men måste ibland an
vändas för att få fram rätt information. Att uppdatera en tesau
rus är både tidsödande och kostsam~; ett vägande skäl till var
för så få bestämmer sig för att bygga upp en sådan. Fasta nyckel
ordlistor över huvud taget anses skapa ett konstgjort dokumenta
listtillvänt språk som försvårar kommunikationen mellan indexera
ren och användare. Bäst vore författarnas eget språk eftersom 
de antas ha samma vokabulär som sina forskarkollegor. Idealet 
vore en ''konversation" mellan användaren och datorn med naturligt 
språk. 

En fast nyckelordlista eller tesaurus är ett stöd för både indexe
rare och användare. Vissa anser dock att den kontrollerade vokabu
lären lämpligast utnyttjas i mekaniserade system som arbetar off
line i batch-form där sökningen utförs av en systemspecialist. 

Fri ämnesordsättning förutsätter att hela texten eller delar av den, 
exempelvis referatet, läggs in i systemet. Vid återsökningen kan man 
därmed fritt kombinera alla ord och fraser som är önskvärda i doku
mentet. Termerna vid fri ämnesordsättning kallas ibland för "identi
fyers". 

Författarens egna ord används direkt utan auktorisering. Fördelen 
därmed har tidigare framhållits. Enkla kvantifierbara kriterier an
vänds vid indexeringen. Ingen djup ämneskunskap behövs vilket anses 
göra metoden ekonomisk. Datorteknikens möjligheter att söka i löpande 
text bör utnyttjas i största utsträckning. 

En stor nackdel är dock att användaren inte har någon som helst väg
lednirig om hur indexeraren har tänkt. Ett inbyggt sökordregister är 
nästan oundvikligt. Men trots detta läggs stor intellektuell möda 
på användaren. Alla synonymer måste utrönas, stavningsvarianter 
undersökas och de olika termernas förhållande till varandra klarlä9-
gas. 
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Värdet på recall (systemets förmåga att återfinna dokument) och 
precision blir därför beroende av: sökarens förmåga att tänka 
ut alla möjliga ingångar till systemet och sedan därifrån forma 
vägar till de specifika termerna. 

Frågan blir vem som bör lägga ner störst intellektuell insats: 
indexeraren vid inmatningstillfället eller användaren vid ut
matningstillfället? De flesta systemen som studerats har nog ut
arbetats efter kompromissen- så.lite arbete som möjligt från 
bägge parterna och ändå tillfredsställande återgivning. 

Tidigare har påpekats datorteknikens möjligheter att söka auto
matiskt i löpande text. Indexering kan också utföras automatiskt 
med datorns hjälp. 

~~~~e~l-~r: 
- statistiskmetod (frekvens). Datorn väljer ut alla ord som 

förekommer ett visst antal gånger. 
- ViktninS av ord. Vissa ordklasser prioriteras,till exempel 

alla su stantiven i texten. Ordens placering i texten; först, 
sist eller bara titel. 

- Inbyggd vokabulär. Datorn vägleder en om vilka ord man bör välja 
och anger korshänvisningar eller grupperar ord med samma betydelse. 

Med den förfinade tekniken är det inte längre så tidsödande eller 
energikrävande för datorn att söka i hela textmassor vilket kanske 
kan leda till att man över huvud taget inte behöver använda sig av 
någon indexering utan bara lägga in hela texter och sedan söka 
fritt med textsökning. Det förekommer redan nu men oftast med begräns
ningar till titel och referat. 
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~r~Y-~~~-~~~-~2r_~~~ll~-e~-~~-9~~~~~~! 
- God täckningsgrad 
- Snabbhet 
- Bra sökning 
- Möjlighet till interaktion 
- Möjlighet till anskaffning av originaldokument 

~r det möjligt att mäta ett informationsflöde? Det finns vissa 
matematiska beräkningar på ett systems effektivitet, d.v.s.: 
förmågan att få fram relevant information. (se sid. 6) 

Någon sådan undersökning har dock inte gjorts här. Denna undersök
ningen går ut på att med intervjuer och studiebesök titta närmare 
på indexerarens arbetsinstrument och få del av hans/hennes erfaren
heter av indexeringsarbete genom personliga upplevelser och synpunk
ter, få klarhet i deras eventuella kontakter med användare av 
informationen och se hur dessa uppfattar ett datorbaserat informa
tionssystem. 

Försök har gjorts att presentera särdrag hos varje system. Företeelser 
gemensamma för flera har bara presenterats vid ett tillfälle. Anmärk
ning har gjorts då så är fallet. 

Frågor som ställdes: 

- När och hur började indexeringsarbetet? 
- Varför valdes indexering (inte klassificering)? 
- Kontrollerad eller fri-text vokabulär? 
- Hur ser indexeringen ut? Vilken typ? 
- Varför databaserad informationssökning? 
- Hur tycker indexeraren/användaren att systemet fungerar? 
- Har systemet utvärderats? 
- Finns något liknande i Sverige? 
- Förändrar Ni löpande? Uppdatering? 
- Kommer Ni att behålla systemet? 
- Ekonomiska frågor? 
- Tidsfrågor/hur mycket tid går åt för indexeringsarbetet? 
- Vad vet man om systemets precision? 
- Finns tryckt katalog av basens innehåll? 
- Hur ser programvaran ut på skärm/utskrift? 
- Vilka har nytta av den i Sverige/internationellt? 

Detta var den typ av frågor som dokumentationspersonalen fick vid 
studiebesöken. 
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UTDRAG UR 

LÖNN,L-E.: LEKTIONSSTRUKTUR 

EXEMPEL PÅ FÖRHÅLLANDET MELLAN RECALL OCH PRECISION. 

RECALL/PRECISION 

RELEVANT ICKE TOTALT 
INFORMATION RELEVANT 

INFORMATION 
t r-

l i 
o CA) l (B) ATERVUNNEN l 

TRÄFFAR l BRUS A + B INF l 

! l 
i l l l 

l 

l 1 

l --:-

l 
l 
' CD) 1 

(C) l 
ICKE KORREKT l • C + D ATERVUNNEN MISSAR BORTSORT • l 
INF INF. l 

l l 
! i 

1 i 

l r-----· A + C 
l 

TOTAL B + D 1/\+D+C+D 
l 

1 

------·\._·----·-· .. ·---··-) 

RECALL = 
ANTALET ÅTERVUNNA RELEVANTA DOKUMENT (A) 

.. 
ANTALET RELEVANTA DOKUMENT (A + () 

PRECISION 
ANTALET ÅTERVUNNA RELEVANTA DOKUMENT·(Ä) 

- -----------------------------------------
ANTALET ÅTERVUNNA DOKUMENT (A + B) 

TU!~iREGEL: DET GÅR ATT FÅ AU...I MEN INTE ENDAST 
DET GÅR ATT FÅ ENDAST MEN INTE A1...LI 
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NORDISKT BOl-INDEX 
(bibliotek/dokumentation/information) 

Denna databas är ett samarbetsprojekt mellan de fyra nordiska 
ländernas bibliotekshögskolor, initierat av Norsk Senter for 
Informatik 1977. 

Referenserna i databasen hänvisar till litteratur som är publi
serad i Norden på BOl-området från och med 1979, men också doku
ment utgivna i andra länder och som berör Norden på ett eller 
annat sätt. Alla dokumenten skall finnas på någon av de 4 biblio
tekshögskolorna. För tillfället har man ca 200 abonnenter där 
alla bibliotekstyper är representerade. Databasen har hittills 
bara varit en försöksverkamhet med Nordinfo som anslagsgivare. 
Någon större PR-drive har därför inte förekommit för projektet. 

Utvecklingsarbetet fortsätter. För att etablera sig självständigt 
behövs emellertid större insats vad gäller marknadsförin!"). En tryckt· 
utgåva av databasinnehållet kom tidigare ut 2 gånger per år, men 
ges nu ut som micro-fiche, vilket är billigare och mer lätthanter
ligt. Ca 15 timmar i veckan krävs för indexeringsarbetet (Borås). 

Vid indexeringen använder man sig av en formateringsblankett. Först 
anges de tekniska informationskoder som behövs, sedan katalogise
ras dokumentet efter AACR 2 (Angla-american cataloguing rules, 
2nd ed.) och därefter både klassificeras och indexeras dokumentet. 

~l~~~ifi~~ring~n= 
Till grund för klassificeringsarbetet ligger "Kategorilisten" som 
är ett grovklassificeringsschema grundlagt efter en modell av 
Bulletin Signaletique no. 101: science de l 'information. En bred 
översikt över materialet ges och vill man ha en mer. specificerad 
sökning kan man titta i det tryckta indexet (numera Micro-fiche) 
eller i den maskinläsliga bibliografiskadatabasen. Man bör sträva 
efter att klassificera dokumentet bara med en klass. 

!n9~~~ring~n= 
Indexeringsarbetet sker med hjälp av en 4-språkig tesaurus, samt 
reglerna därtill. Varje lands indexeringspersonal använder sitt 
respektive modersmål. Datorn översätter sedan så att var och en 
kan söka på sitt språk. 

Tesaurusen är facetterad, d.v.s. nedbruten i olika aspekter av 
ämnena. En klassifikationsteori som härstammar frän den indiske 
klassifikationsteoretikern S.R. Ranganathan (se nedan). Tesaurusen 
är uppdelad i en alfabetisk och en systematisk del. I den alfabe
tiska följs termerna av korshänvisningar som sätter in termerna i 
ett förhållande till andra förekommande termer sam~ ger hänvis
ningar om vilka ord som används här. (se sid. 9) 

Efter termerna ges även hänvisningar till den systematiska delen. 
Den innehåller ämnesområdet "Informationsvetenskap" med alla dess 
aspekter. Det börjar med det 11 Generella facket 11 och slutar med 
11 Socioekonomiska förhållanden 11

• Vid indexering och vid avsökning 
kombineras med termer från olika facetter och en ganska bra täck-
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ning av ämnet erhålles därmed. Högst 8 termer används, vanligen 
blir det färre. Man strävar hela tiden efter att hitta den mest 
specifika termen i varje facett. 

Vid inmatningen sorteras de termer man valt ut i en viss citerings
ordning. Detta underlättar genomläsning av referenser vid söktill
fället men är också till stor hjälp vid analysen av ett begrepp. 
Kategorierna som man går efter är: Enheter, operationer, processer, 
egenskaper, personer, hjälpmedel,"metoder, synpunkter, målgrupper, 
rum, tid och form. 

"Grundiden med koordinerad indexering är att termerna skall hämtas 
från olika facetter eller från samma nivå inom en facett. Två ter
mer som är knutna till samma dokument bör icke inbördes stå i ett 
hierarkiskt förhållande till varandra." (ur handledningen). 

Varje dokument bör indexeras med en term från de logiska kategorierna 
"enhet" eller "operation". Kontrollera först möjligheten att använda 
dessa. Därefter ser man om man har någon nytta av någon av de andra 
kategorierna. Detta är ett synsätt starkt influerat av det brittiska 
systemet PRECIS (Precontext indexering system). 

Det finns också möjligheter att använda andra termer än de som finns 
i tesaurusen. Det kan vara personer, inst1tut1oner, system, etc, men 
också vad man kallar "Generella termer 11 som finns i ett t11lägg till 
tesaurusen. De har emellertid bara en beskrivande funktion och är 
dåliga söktermer, ex. analys, behov, kritik, teori, etc. 

~ng~~n9~-f~~~!t~r= 
Shiyahi Ramarita Ranganathan började sin karriär som matematiker. 
Till 1924 var han 11 appointed librarian" vid Madras-universitetet. Ett 
villkor för det arbetet var att studera biblioteksvetenskap i England. 
Där började hans ideer växa fram vad gäller "Colon classification 11

• 

Mycket på grund av hans otillfredsställelse med Dewey och UDK 
(Universal decimal classification). 

Följden blev att han beslöt sig för att utveckla ett eget system. Förs
ta resultatet av detta publiserades 1933 och har nu vuxit ut till en 
7:e upplaga. Hans klassifikationsschema har inte utnyttjats så mycket 
rent praktiskt men hans teorier har spritt sig vida och influerat 
andra teoretiker. Indelningsgrunden i facetter betyder att varje ämne 
delas in i aspekter eller synpunkter, och summan av dessa underavdel
ningar blir en facett. "Äktenskapsbrott" kan till exempel delas in i 
moralfilosofiska, juridiska eller religiösa aspekter. 

Han hade stora problem med notationen och detta ledde troligtvis till 
att han utvecklade en av sina mest framgångsrika teorier: Citations
ordningen genom sjunkande "concreti s ism". PMEST som betyder:· person, 
matter, energy, space och time. Fem fundamentala kateqorier som 
Ranganathan ansåg kunde vara till stor hjälp vid citering. 
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UTDRAG UR 

TESAURUS FÖR NORDISKT BDI-INDEX 

SYSTEMATISK DEL 

389000 
390000 
391000 
392000 
393000 
394000 
395000 
396000 
397000 
396000 
399000 

Efter operation 

• Analys 
• . Bluppslagsredovlsnlng 
Innehållsanalys 

Urval 
. Slickord 
Tillordning 

Fri tillordning 
. Fri Indexering 
. . Fria termer 
Kontrollerad tillordning 

Indexering 

Efter djup 

401000 • • . . . . Grovindexering 

403000 
404000 
405000 
406000 
407000 
406000 

410000 
411000 

413000 
414000 
415000 
416000 

418000 
419000 
420000 

422000 . 

424000 
425000 
426000 
427000 
428000 
429000 
430000 
431000 
432000 
433000 
434000 
435000 
436000 
437000 
438000 

Efter metod 

Automatisk Indexering 
Kedjeindexerlng 
Koordinerad indexering 
. Länkar 

. • Rollindikatorer 
Klassificerln 

Efter djup 

. Grovklassificering 

. Finklassificering 

Efter metod 

. Automatisk klassificering 
Referatskrivning 

Digests 
Roterat 

Efter omfång 

. Indikativa referat 

. Informativa referat 
Auloralerat 

Efter hjälpmedel 

Indexeringsspråk 

Efter beståndsdalar 

Facetter 
• Differentialfacetter 
. Gemensamma facetter 
Facettordning 
Feel 
Hänvisningar 
. Se·hänvlsnlngar 
. Se också·hänvlsnlngar 
Hierarkier 
Kategorier 
Kedjor 
Klasser 
Rekker(n) 
Relationer 
. Formella relationer 

~. 

ALFABETISK DEL 

DE ÖVERORDNAD~,UNDERORDNADE 
OCH S IDOORDNADE TERl'.fERNA AR 
LIKARTADE FÖR INDEXERING 
OCH KLASSIFICERING. 

Indexering 
OT Kontrollarad tillordning 
UT Grovindexering 

Automatisk indexering 
Kedjeindexaring 
Koordinerad indexering 

so Atervinni.ng 
Indexeringsspråk 
Registeruppbyggnad 

, .. 

Klaaslflcerlng 
BF Klassificering Il 
OT Kontrollerad tillordning 
UT Grovklassificering 

Flnklassificering 
Automatisk klassificering 

so Indexeringsspråk 
Klassifikationsscheman 

Klassificering l 
BRUK Klassifikationsscheman 

Klasslllcerlng Il 
BRUK Klassificering 

399000 

408000 

~·~-~-~ 



DATABASEN BYGGDOK (Institutet för byggdokumentation) 

1975 startade uppbyggnadsarbetet med Byggdoks databas. Målsätt
ningen var att .serva byggbranschen i Sverige och de nordiska 
länderna. Basen har prövats och förbättrats och är nu väl etable
rad. 

Vid indexeringen av dokument nyttjar man både nyckelordsättning 
och klassificering enligt det eget utarbetade Reducerade-UDK. 
Indexering med nyckelord utesluter inte klassning av traditionell 
metod. Termer och koder används på olika sätt, och har olika ut
gångspunkter för ämnesbeskrivning. 

Vid 11 känsliga 11 företeelser kan det vara fördel att kodifiera. 11 0rd 
i sig är ett intressefocus som blir allt dimmigare genom kombina
tioner. UDK-klassning serverar ett kunskapsuniversum som bryts ner 
i småbitar 11 (enligt B. Lindahl). Mest heltäckande ämnesbeskrivning 
får man vid kombination av indextermer och koder. 

Någon tesaurus finns inte, det krävs för stor arbetsinsats för upp
datering. Språket förändras och med det måste man förändra en tesau
rus. En sökordlista med frekvensangivning finns dock. En viss hierarki 
byggs upp vid söktillfället genom att man snävar åt eller vidgar sök
frågan, ett slags ping-pong dynamik som oftast går i 3 steg. 

Programvaran medger bara högertrunkering vilket medför att man försö
ker att välja ord som till exempel 11 smutsning 11 i stället för 11 försmuts
ning••, det vill säga att man undviker prefixet om det går. sökordlistan 
uppdateras var 14 dag och bara ord som förekommer i mer än 5 referenser 
får stå kvar. 

Indexeringen utformas inte efter någon tänkt 11 effektivast sökstrategin 
eftersom man anser att det mest effektivaste fallet inte kan bli all
mängiltigt. Kvaliteten på referensen är det viktigaste vid utmatningen. 

Kontinuerlig utvärdering sker genom att de tekniska sekreterarna hela 
tiden har kontakt med sina kunder ute på fältet. Man gör alltid en upp
följning av svaret på litteratursökningen. Kunderna kan vara konsulter, 
kommunfolk, forskare, etc. 

De 10 personer som refererar dokumenten har naturligtvis inflytande på 
nyckelordsättningen som annars sköts av en person. Indexeraren klassar 
och kodar dessutom referaten. För detta åtgår 30-40 timmar i veckan. 
33 000 poster finns i basen. Samarbete med de nordiska länderna även 
vad gäller indexering och referat förekommer. Allt granskas i Sverige. 

För nyckelordsättning finns en preliminär instruktion, och ett komple
ment till denna. Detta gäller Byggdoks databas men grunddragen åter
finns i all indexeringsverksamhet varför detta får bli ett exempel för 
nyckelordsättning allmänt sett. Ändamålet med nyckelorden är att de 
skall tjäna för ämnessökning i databasen. 
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E2r~~~~~~~i~g~r! 
Indexeringsspråket är svenska. Indexeringen skall ange ämnesinne
hållet. Komplettera gärna med aspektnyckelord vid frekventa nyckel-

. ord. Högfrekventa och övergripande kategorier som 11 bygg 11 och 
11 Sverige 11 underförstås och uttrycks med RUDK-klassning. Byggdok har 
många olika sorters brukare och kräver därför stor variationsmöjli~
het vad gäller vokabulär. Koordinativ söklogik användes. (se sid.19) 

~llm~~~~-b~~~~~-Yi9_~~s~~!Qr9Y~l 
sträva efter ett alldagligt språkbruk. Undvik ämnesmässigt obetydliga 
varianter av ofta återkommande nyckelord. Nyckelorden skall dock väl
jas ämnesmässigt adekvat. Tänk gärna på vem artikeln vänder sig till. 
Benämningar av mera tillfällig art tas med i referatdelen eftersom 
man genom textsökning även kan hitta där. Vid val av snarlika ämnes
avgränsningar föredras det alternativ som bäst avgränsar ett i till
lämpningsavseende meningsfullt och hophörande informationsavsnitt 
t.ex. fritidshus framför sommarhus. 

Vid ordval följ författarens synsätt. Princip är dock att hålla sig 
till begrepp bildade från det positiva hållet t.ex. -säkerhet, -skydd 
istället för -faror, förstörelse. Med tanke på söksituat1onen är det 
önskvärt med 1) precisa och ganska sparsamt använda nyckelord, t.ex. 
laserborr, 2) lättfunna, formstabila och flitigt använda nyckelord 
som kan bilda stora block vid koordinering med andra nyckelord som 
t.ex. stål och rör och korrosion. 

~~9Q!_Qm_gr~mm~!i~~~-fQrm~r_Q!9~l! 
Pluralis användes med några undantag. Obestämd form (också med undantag). 
Adjektiv bör undvikas så långt som möjligt. Undvik praktiskt taget helt 
att ha annat än substantiv eller kombinationen adjektiv + substantiv som 
nyckelord. Vid egennamn ange gängse och korrekta egennamnsformer. Använd 
politiska och administrativa gränser hellre än historiska och geografis
ka. Länder försvenskas på ett standardiserat sätt. Detta bara några 
fingervisningar om vad nyckelordsättning kan ·innebära, ur språklig syn
punkt. 

sökstrategi om man saknar ord. Titta i sökordlistan, ta fram provreferen
ser och ta något ord och sök på det med trunkering. 
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UTDRAG UR 

MANUAL FÖR BYGGDOK DATABASEN 

FÖRDELAR MED DATORBASERAD INFORMATIONSSÖKNING GÄLLER NATUR
LIGTVIs INTE BARA BYGGDOK MEN FAR SES SOM ETT EXEMPEL PÅ 
EN RÖST I KÖREN FÖR DATORISERING. 

FÖRDELAR MED DATORBASERAD INFORMA TIONSSÖKNING 

Datorbaserad informationssökning innebär flera fördelar: 

1. TlDSVINST för den som söker informationen. När kunden har preciserat sitt 

informationsbehov, utförs själva sökningen mycket snabbt av datorn som går 

igenom ett stort antal referenser och plockar ut de som uppfyller informations

kravet. 

2. Informationssökning via terminalen bestär av en dialog mellan användaren och 

centraldatorn. Detta möjliggör förändringar under själva sökningen - alltså stor 

F.:l-F)(:~~~LITEI l. informationssökningen. 

3. Q~Thl..JERAD .SÖKNING. ·'Det är möjligt att söka mer detaljerat i lagrade 

referenser med hjälp av datorn, jämfört med sökning i tryckta sekundär

publikationer. I de tryckta publikationerna kan man normalt söka bara under 

.f.imnesord_.Q~;;h .. H~r.f.Ci~t~re, men vid datorsökning kan man använda flera ingångar 

t.ex. {~~~-~~~~!.~'- _k!Ci~~.if~kSL.tiol1~~"~"~1 .. ~y~ls~lQrd,.,och .. ord,.ur. .. titel eller. refer~t· I 
d~torbaserad sökning är alltså varje inmatad enhet potentiellt sökbar. (Se fig. 3) 

SEKVENSNUMMER~ 

SPRAK 23s11 

1.:.. • 

~ ACC NRI 78-1572 TYP! A 
~SPRAK: Swe SAHHANDRAGI En~ 

'l'ITEL,_.......,.,...~......,~-----.......PTITELI ENERGIBESPARING I I<i::FINTLIG I<EBYOGELSE, FASADEN SOH SOLFANGt'lRE 
- VÄRHE I LUFTSPALT, 

~Larsson• D 
FÖRFATTARE------~---UTG INSTI Chalmers tekniska hösskola. Husb\l!l!lnadCTH-A-HB-197816. 

SIDI 35 s lllustr Dia!lr Tab 
ORTI Götebor!l ARI 1978 

BIBLIOGRAFISKA DATA ANHI B'l!lsfor&kninser .. AnslassraPPOI't 760637 PLACI Bfra 
EFERATI F~rs~k med inlednins av tilluft som UPPvärmts av solen i 

(utgivare/ luftsPalt i fasad i befintlisa b'l!l!lr.adero viH,et e111i!lt. berlikr.in>~arna 
utg-ivande institution) under viua f~rJJtsättnin!lar kan bli lönsamt · 

YCKELORDI ener!libesParin~ solonersi fasader tilluft vuntilation 
luftsPalter f~rvärmnin!l befintlis beb'l!l!lelse 

REFERAT---------------' DK-TALI 697.97 699.86 551,5 69.022,3 697.7 :·<.OO!.S!J '·' OOJ 1 
RUBR l I<YGGREF ~ 15 '" ' 

NYCKELORD-------' 

UDK- klassning---------' 

Fig. 3. Exempel på sökmöjligheter 

* Sekundärpublikationer redovisar innehållet ur ett antal primärpublikationer, 
såsom patent, rapporter, tidskriftsartiklar, i kortfattad form. Dessa organiseras 
enligt någon bestämd ordning t.ex. efter ämnesord eller klassifikationskod. 



SAP-PROJEKTET (slagords- och automatiseringsprojektet) 

1977 började uppbyggnadsarbetet av en testdatabas med tillämp
ning av SAP-indexeringsmetodik. En metod som härrör från ett 
projekt vid Syracuse universitet under ledning av professor 
Pauline Atherton Cochrane, 1976-78. Målsättningen var att 
11 Utveckla nya tidsenliga former för on-line sökning av mono
grafiska publikationer 11

, speciellt med en förhoppning att nå 
ut till biblioteken och den humanistiska litteraturen. 

Naturvetenskaplig forskning är redan väl tillgodosedd genom de. 
dokumentationscentraler som finns till exempel KTHB och MIC
KIBIC där forskarna kan beställa retrospektiva sökningar i sina 
speciella ämnesområden. 

SAP (Subject Access Project) - indexeringens ide är att skapa 
nya metoder för ämnesbeskrivningen av böcker. Med en viss forma
lisering av urvalskriterierna kan man åstadkomma en djupindexering 
av den information som vanligen är svårtillgänglig i böcker. Vik
·tigt är att man skall kunna få fram vissa kapitel och större avsnitt 
ur en bok som motsvarar ämnesbeskrivningen. Mycken information finns 
gömd bakom böckernas titlar. 

Rent praktiskt går indexeringen till så att man stryker under viktiga 
ord och fraser i innehållsförteckningen, ämnesregistret men även i 
själva innehållet, och anger sidorna där man kan hitta informationen. 
Regler för detta finns i 11 Handbok för SAP-indexering 11

• 

Indexeringen kräver ingen kvalificerad ämneskunskap och anses därför 
ekonomisk, speciellt i ett land som Sverige med höga arbetskostnader. 
Man ska istället utnyttja datorns möjligheter att assistera vid in
dexeringen. En stor börda ligger emellertid än så länge på den som 
ska söka information i databasen. 

Ett fri-textsystem kräver att man själv väljer ut söktermer, synony
mer och stavningsvarianter samt att undet·söka termernas inbördes för
hållande till varandra. Ett tidsödande och intellektuellt krävande 
arbete. Därför rekommenderas att en fri-textsökningsmetod har någon 
slags sökordlista, gärna inbyggd i dataprogrammet. 

En av de stora fördelarna med SAP-metoden är att man använder sig av 
ett naturligt språk, d.v.s. författarens språk. Den som söker är tro
ligtvis ämnesspecialist och antas ha samma vokabulär. Språket behöver 
aldrig filtreras genom någon dokumentationspersonal, vilket kan skapa 
problem. 

Man är här inte bunden till något speciellt lands språk vilket är en 
stor fördel inte minst med tanke på det internationella samarbetet 
som kan utvecklas. 

Vi återvänder till sökarens problem som skall kunna lösas om man ut
nyttjar datateknikens möjligheter. Som t.ex: 
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- Inbyggt synonymlexikon - vilket naturligtvis blir väldigt 
dyrt och kräver en stor intellektuell insats. 

- Ett system spm ger möjlighet till både höger- och vänster
trunkering. Det ökar möjligheten att fånga upp många varlan
ter som man inte behöver sitta och tänka ut själv. 

- Vid strängsökning ska man kunna använda sig av avståndsindi
katorer. 

- En söktesaurus gärna i n byggd ·i systemet. 
- En 11 growing thesaurus 11

, som innebär en inom systemet växande 
tesaurus. Man lagrar den terminologi och de relationer som sö
karna själva har använt för att sedan kunna användas igen i 
någon annan sökstrategi. Därigenom utvecklas tesaurusen med 
nya termer. 

- Andra försök har gjorts där varje ord kan v·isas upp på 
bildskärmen med en uppsättning av relaterade termer. 

SAP-databasen innehåller nu ca 400 svenska och engelska referenser 
inom ämnesområdena energi och miljövård. Någon utvärdering har inte 
gjorts ännu men erfarenheterna av sökningarna anses goda. En ökad 
feed-back från forskarhåll är önskvärt för den vidare utvecklingen 
av basen som ännu inte är färdig och naturligtvis har brister. 
Programvaran är den nya svenska 3-RIP (Medicindata Göteborg). 
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SERIX (Swedish environmental research index) 

Miljödatanämnden (under Jordbruksdepartementet) startade 1975 en 
försöksverksamhet med registrering av information om forsknings
och undersökningsverksamhet på miljörådet: projekt MI-20. Refe
reriserna, d.v.s. miljöforskningsprojekt- och raeporter samlades 
in för att bygga upp databasen SERIX. "Svensk mlljöforskning 11

; 

en katalog med det senast inkomna materialet avser att komma 
ut 1-2 gånger om året. 

Referenserna samlas in av Miljödatanämndens tjänstemän i samarbete 
med ett 20-tal andra organisationer t.ex. Arbetarskyddstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Miljövårdsprogrammet vid Lunds Universitet, etc. 

Vid inrapporteringen används ett standardiserat formulär~ Gransk
ningen, indexeringen och registreringen vid terminal utförs på 
Miljödatanämndens kansli. Varje rapport kollas av två personer 
och arbetstiden beräknas till ca 30 minuter per dokument och 
person. 

I formatet anges först bibligrafiska data som titel och författare. 
Därefter sammanställs ett referat eller 11 abstract 11 av rapporten/pro
jektet, för att man vid söktillfället lätt skall kunna få en uppfatt
ning om vad dokumentet innehåller. Forskaren som ju också är fackman 
lämnar förslag till nyckelord. När dokumentet granskas på kansliet 
väljs de definitiva nyckelorden ut. 

Hjälp till detta ges i en nyckelordlista som vuxit fram empiriskt. 
Den består av ca 2000 ord som använts för att beskriva innehållet i 
varje referens. En siffra före varje ord anger hur många referenser 
som är indexerade med detta ord. Gallring görs vid behov så listan 
är flexibel och ändrar sig med tiden. Ord ur referensens svenska ti
tel är också sökbara. Dessa finns emellertid inte med i nyckelord
listan. Vill man få en överblick av vilka nyckelord och titelord som 
finns indexerade kan man med kommandot DT=display term få fram dessa 
på bildskärmen (eller skrivaren). 

Ett önskemål enligt en utvärdering som gjordes 1979 var att utarbeta 
en tesaurus eller en fast nyckelordlista där begreppen definierades 
och inte var fler än 1500. Detta är dock både tidsödande och kostsamt, 
kräver ämneskunskap, datakunskap och att man behärskar sitt modersmål 
och gärna ett par språk till. En tesaurus skulle emellertid vara till 
stor hjälp både för indexeraren och den skulle också förenkla sökpro
fileringen för användaren. Man har märkt ett motstånd till användandet 
av basen: man slår nämligen hellre i katalogen Svensk miljöforskning ••• 

Användargruppen är framförallt forskare på området men tilltänkta mål
grupper är även administratörer, länsstyrelser, näringslivet, fackliga 
organisationer och allmänheten. Motståndet delar emellertid SERIX med 

· en del andra baser och det är nog bara tiden som kan lossa hämningarna 
för detta fenomen. 
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Förutom nyckelorden och de enskilda orden i svenska titlar 
registrerar man ämneskoder för inre och yttre miljö, geogra
fiska koder (län och kommun), näringsbranschkoder och vatten
dragkoder (avser huvudfloder enligt SMHI's kodsystem). Detta 
är speciellt för SERIX, annars tar man också med personnamn, 
institutioner, etc. Man kan även använda sig av fri-textsökning. 

Textsökning finns i de flesta d~taprogrammen. Man söker då i 
speciella fält, oftast titel, institution eller sammanfattning. 
Det kräver emel'lertid stora resurser och blir därför mycket dyr
bart och tidsödande. 

SERIX utvärderades 1979. Några av de kritiska invändningarna var 
att det tar tid att lära sig söksystemet. Det ansågs gå snabbare 
att manuellt söka i katalogen Svensk miljöforskning. Datasystemet 
ISIS upplevs som osmidigt, jämfört med andra internationellt an
vända system. 

Relevanta referenser som man erhållit uppgår ungefär till hälften 
av de totalt utskrivna referenserna, d.v.s. stort brus. Man påpe
kar dock att man medvetet använt vidare ämnesbeskrTVnfngar än 
vanligt åt sina kunder för att få med största möjliga antal refe
renser. Många blir därför icke relevanta. 

På SERIX framhåller man önskemål att utarbeta en egen tesaurus. 
Även komplettering av registrerad information med engelsk över
sättning för internationellt utbyte vore önskvärt. Redan nu klarar 
programmet av att lägga in rubrik, nyckelord och abstract på annat 
språk än svenska. 

En l~gesrapport från 1981 visar på olika ansträngningar som gjorts 
för att förbättra rutinerna för indexering, registrering och rätt
ning av referenser. Målet är att minska d~n tidsperiod från det att 
en inrapporteringsblankett kommer till. kansliet till det att infor
mationen finns tillgänglig i databasen och är sökbar. Vissa mindre 
förändringar är också gjorda i programvaran ISIS. 
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VA-NYTT 

Dåvarande Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens VA-byrå anmodade på 
60-talet K-Konsults bibliotek att starta en referatpublikation 
inom ämnesområdet väg- och vattenteknik. Organet skulle bl.a. 
bilda grunden för en databas för retrospektiv sökning. Resultatet 
av detta är en bas med ca 22.000 referenser varav 75% är tidskrifts
artiklar. Ämnesområdet har numera utvidgats till att gälla allt som 
man traditionellt kallar miljövårdsteknik. 

Indexeringen av dokumenten sker med kontrollerad vokabulär. En sökords
förteckning som vuxit fram empiriskt, har varje användare vid on-line 
sökning tillgång till, men den kan också vara till stöd för indexeraren. 
Vid indexeringen är man ganska generös med uttryck som tillförts språ
ket ex. fackjargong eller modebetonade ord. Vissa begrepp får inom 
fackspråk ständigt nya benämningar ex. "tippning" - har förändrats till 
"deponering", och heter numera "uppläggning". 

Det är därfö~ viktigt att indexera så många synonymer som möjligt för 
att försöka täcka användarnas varierande vokabulär och underlätta sö
kandet. Språkbarriären mellan dokumentationspersonal och användare 
kan skapa problem, varför man gärna överdriver antalet termer vid in
dexeringstillfället. Där har man tillika ett 70-tal ämnesspecialister 
att konsultera vid tvistemål. 

Någon egentlig fackkunskap krävs inte av indexeraren, men ett visst int
resse och gedigen erfarenhet underlättar naturligtvis arbetet. Ytterli~ 
gare hinder i kommunikationsprocessen kan röjas om indexeraren även kan 
ägna en viss tid åt att assistera vid utmatningsfunktionerna. Användar
nas vokabulär och sökprofiliering kan då lättare utforskas, vilket 
kan vara till nytta vid inmatningen. 

VA-Nytts indexering sker på svenska. Detta bör b~hållas emedan man i 
huvudsak servar abonnenter i de Nordiska länderna. En parallellfil på 
engelska har diskuterats, då vissa störningar mellan svenska och de öv
riga nordiska språken ibland förekommer. Svenska och tyska är för öv
rigt överlägsna indexeringsspråk eftersom de ger stora möjligheter att 
bilda sammansatta ord. Detta är speciellt viktigt vid ~' d.v.s. 
då man vid sökning skär av prefix eller suffix på orden. Ordstammen 
kvarstår och alla dess möjliga sammansättningar blir föremål för avsök
ning. 

(ur VA-Nytt: exempel) 
"Systemet t i 11 äter trunkeri ng, vilket innebär att man kan söka med 
utelämnandet av en valfri del av sökordets ändelse. Med andra ord 
man kan genomföra en sökning på en ordstam oberoende av vad den 
har för ändelse eller tillägg. Ex. önskas alla dokument om dagvatten 
oberoende om dokumentet indexerats med sökorden dagvattenbehandling 
eller dagvattenfiltration etc ... 
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Förutom ämnesord kompletteras med geografiska ord, processer, 
metoder, modeller eller andra funktioner att ringa in ämnet med. 

Arbetsgången vid indexering är denna: 

(Vilket för övrigt är ungefär densamma vid samtliga bibliografiska 
databaser, men VA-Nytt får bli exempel). 

- Välj dokument- detta kräver fackkunskap (egen eller assisterad), 
erfarenhet och intresse. En fråga man kan ställa sig: i vilket 
sammanhang kommer jag att ha användning av artikeln XX? Ofta kan 
man sortera bort ganska mycket. 

- Bläddra igenom materialet och gör en första bedöming av vad do
kUmentet innehåller. 

- Titeln - är alltid viktig, men den kan också vara vilseledande vid 
Törsök att göra artikelns titel säljaride eller 11 Vitsig 11

• 

- Abstract - läs igenom. Här finns den egentliga informationen. 

- Rubriker - kan ge vinkar om bra ämnesord. 

- Litteraturhänvisningar- kan också ge värdefulla tips för indexera
ren, kanske speciellt för en icke fackman. 

På VA-Nytt får inte alla dokument ett abstract. Istället sorterar man 
alla indexeringstermer i en viss logisk ordning så att de tillsammans 
bildar ett slags mini-abstract. Det blir genast lättare att förstå vad 
dokumentet handlar om. 

Användargruppen är mycket heterogen och sökningarna har ökat hela tiden. 
Vid ett stickprov visade det sig att det ansågs lätt att söka on-line 
på VA-Nytt (ISIS). Redan efter en kortare läroperiod klarade forskarna 
själva att söka sina referenser. Någon egentlig utvärdering har dock 
i n te gjorts. 

Varje kund erhåller årligen en sökordförteckning från K-Konsults biblio
tek. Siffran framför varje sökord anger antalet dokument beskrivna med 
respektive term. Allteftersom databasen kompletteras med nya litteratur
uppgifter förändras därför antalet. Uppdatering sker varje månad med 
ca 250 referenser. 
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BOOLSK LOGIK 

GEORG BOOLE (1815-1864) VAR ENGELSK MATEMATIKER OCH LOGIKER OCH 

EN AV FÖREGÅNGARNA TILL DEN MODERNA SYMBOLISKA LOGIKEN~ HAN LADE 

GRUNDEN TILL "LOGIKENS ALGEBRA"-. 

UTDRAG UT VA-NYTT DATABASE~. 

LOGISKA OPERATORER 

SÖKORDEN OCH SÖKBEGREPPEN KAN IHOPKOPPLAS EN OCH EN ELLER I OLIKA 
KOMBINATIONER MED DE LOGISKA OPERATORERNA: .QQ!!,. ELLER SAMT ~e 

KOORDINERAD INDEXERING 

SAMTLIGA REFERENSER SOM LAGRATS I DATABASEN HAR INDEXERATs DVS BE ... 

SKRIVITS MED ETT ANTAL SÖKORD. VID EN SÖKNING KAN SÖKORDEN OCH söK

BEGREPPEN KOORDINERAs MED HJÄLP AV DE LOGISKA OPERATORERNA (SE . 

OVAN). SYFTET MED KOORDINERAD INDEXERING ÄR ATT KUNNA UTESLUTA 

OVÄSENTLIGA SVAR. 

A och B 

A eller B 

A men icke B 
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Hanson , U. Ch: Indexering i några svenska databaser/ 
U'lla Ch. Hanson. - Borås, 1982. -20 bl. - (Special
arbete l Högskolan i Borås. Institutionen biblioteks
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En undersökning av teori och praktik bakom indexerings
arbetet vid några svenska da.t.abaser. Presentat i on en ba- . 
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