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1. Inledning

Den här uppsatsen bygger mycket på det arbete som jag har varit delaktig i vid

sektionen för indexering och registerproduktion (härefter kallat indexerings-

sektionen) på Riksdagsbiblioteket sedan 1999 och fram till årsskiftet

2001/2002, alltså knappt tre år.

Uppsatsen har vuxit fram utifrån erfarenheter vid  indexeringen av riksdags-

tryck på biblioteket i kombination med de tankar jag själv haft. De flesta

tankarna i uppsatsen om hur man skulle kunna förändra och förbättra

verksamheten har vi diskuterat inom sektionen, med argument för och emot.

Jag vill därför betona att det är mina egna tankar och inte sektionens eller

Riksdagsbibliotekets åsikter som förs fram här.

Uppsatsen är naturligtvis en kombination av ovanst ående och av vetenskaplig

akribi för en akademisk uppsats (litteraturstudier, undersökning etcetra).

Vad jag vill försöka åstadkomma med föreliggande arbete är:

• Att presentera indexeringssektionen och dess plats i riksdagens organisa-

tion, samt att diskutera vad man eventuellt skulle kunna vinna med en

annan placering inom biblioteket.

• Att förklara hur indexeringen av Riksdagstryck går till idag och även

beskriva något om historiken kring ämnesordsarbete i riksdagen.

• Att förklara varför ämnesord behövs, både i databaser och tryckta media.

• Att diskutera kring ett alternativ till den kontrollerade vokabulär som

används idag, riksdagens tesaurus.

Det är viktigt att påpeka att det jag beskriver i uppsatsen om indexerings-

verksamheten är taget utifrån den tid då jag arbetade där (min anställning

upphörde i och med årsskiftet 2001/2002.

Flera saker kommer förmodligen att påverka indexeringsarbetet på Riksdags-

biblioteket. Jag tänker då bland annat på det automatiska indexeringsprojekt

som jag berör i uppsatsen. Införandet av det nya informationshanterings-

systemet URIX (som ju kommer att baseras på XML-teknik) kommer

förmodligen göra att arbetet förändras, förhoppningsvis och troligtvis till det
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bättre. Att följa utvecklingen på det här området hade varit mycket spännande,

men som sagt långt utanför syftet med uppsatsen.

2. Litteratur om indexering

Indexering handlar om att göra dokument sökbara med hjälp av att tilldela dem

ämnesord. Det finns många olika definitioner av vad indexering är och också

många olika typer av indexering. Vad jag tror att vad de flesta kommer att

tänka på när man hör ordet är indexering av databaser, en rent datateknisk term

som visserligen också i vidare betydelse handlar om att göra materialet sökbart.

Söktjänsterna på Internet har bidragit till att sprida begreppet indexering, men

få är det nog som vet också vad som sker vid en sådan indexering. Jag vill här

inte förirra mig i några mer utförliga utläggningar om olika sorters indexering

eller olika betydelser av ordet. För den som är intresserad av sådant finns

åtskillig litteratur att tillgå.1 En utförligare beskrivning av teorierna bakom

indexering skulle leda till en helt annan sorts uppsats. Jag väljer här att

koncentrera framställningen kring de frågeställningar jag redogör för i

inledningen.

Jag börjar här med att hänvisa till ett antal standardverk på området som jag

använt mig av och det får även tjäna som min litteraturgenomgång. Tilläggas

kan att nedanst ående lista inte är tänkt att vara komplett (något som ju vore en

omöjlighet i en tiopoängsuppsats, med tanke på all litteratur som skrivits i

ämnet). Om någon saknar någon favoritframställning beror detta inte på annat

än att jag inte ville göra listan alltför lång. Jag har här bara tagit upp verk som

jag i uppsatsen refererar till, eller som varit till stor hjälp för mig i mitt

skrivande:

På svenska finns Miguel Benitos standardverk Bibliografisk kontroll, som

utkommit i flertalet upplagor, den senaste under namnet Kunskapsorganisa-

tion.2 Unn Hellsten och Margareta Rosfelt har utarbetat en handledning i

ämnesordsindexering på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och

klassifikation.3 Denna har jag också använt mig av när det gäller allmänna

                                               
1 För en mer uttömmande beskrivning, se exempelvis Hans H Wellisch, Indexing from A-Z, 2. rev. och
utökade uppl. (New York, 1995), s. 199-210, där författaren även går igenom flertalet betydelser av ordet
”index” samt dess etymologiska ursprung.
2 Miguel Benito, Kunskapsorganisation (Borås, 2001).
3 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, Ämnesordsindexering. En handledning (Stockholm 1999)
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riktlinjer. BUS, enheten för bibliografisk utveckling och samordning på

kungliga biblioteket i Stockholm har på senare år arbetat mer intensivt med

databasen Svenska ämnesord. Basen har vuxit och det är bland annat därför

som jag tycker att man skulle vinna otroligt mycket med att använda den som

indexeringsverktyg. BUS har även arbetat fram riktlinjer för ämnesordsarbete.4

Det finns hur mycket litteratur på engelska som helst att fördjupa sig i, men två

böcker som jag använt mig av är Hans H. Wellisch, Indexing from A-Z5  samt

Jennifer Rowleys introduktionsbok Abstracting and indexing.6

När det gäller mer konkreta riktlinjer för indexeringsarbetet på riksdagen finns

inte mycket nedskrivet, utan de flesta ”regler” diskuteras fram efter hand och

vid frågetecken konsulterar man kollegorna.

Ett internt dokument som finns är dock ”Indexeringsregler”, där det bland

annat slås fast hur många ämnesord som bör sättas på respektive dokumenttyp

(se avsnittet 4.1 och underliggande avsnitt).7

3. Indexering av riksdagstryck, historik och
organisation

3.1. Indexeringens historik p å riksdagen
En översikt över arbetet med ämnesbeskrivning av riksdagstryck finns i

Elisabet Lindkvists, tidigare chef på indexeringssektionen, artikel i Riksdags-

biblioteket 150 år, en festskrift till Riksdagsbiblioteket med anledning av 150-

årsjubiléet år 2001. Hon hänför här arbetet med att ge ut ett tryckt registerdel

till riksdagstrycket till 1800-talets början. Arbetet har naturligtvis förändrats en

hel del med åren, även som en följd av nya kunskaper om informations-

återvinning och möjligheterna att strukturera dokument.

Vilket indexeringsspråk man använt för riksdagstrycket har varierat med tiden.

Elisabet Lindkvist beskriver hur det med åren har vuxit fram ett behov av ett

                                               
4 Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS), Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
ämnesordsindexering  (2001-12-14)  http://www.kb.se/bus/ao/rikt.htm
5 Hans H. Wellisch, Indexing from A-Z, 2. rev. och utökade uppl. (New York, 1995)
6 Jennifer Rowley. Abstracting and indexing. 2. uppl. (London, 1988).
7 Elisabet Lindndkvist Michailaki, ”Indexeringsregler”, Riksdagsbiblioteket.
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kontrollerat språk. Den främsta orsaken till detta är uppenbar, samlingarna

växer och det är nödvändigt att få en mer enhetlig beskrivning av dokumenten

för att kunna återfinna dem. Under 1800-talet fanns det kanske inte så stort

behov av ett kontrollerat indexeringsspråk eftersom antalet dokument var

ganska litet - man hittade det man sökte i alla fall. Med åren blir det svårare

eftersom mängden dokument växer, men också eftersom språkbruket ändras.

Om man som Lindkvist jämför 1800-talets så kallade slagord med dagens

indexeringsspråk ser man tydliga linjer:

Det som skiljer är mängden information som ges och sättet att vägleda. Vid en
tillbakablick i äldre sakordsregister slås läsaren av två saker: dels ärendenas
förhållandevis ringa mängd, dels hur mycket tänkesättet och därmed språket har
förändrats [...] Längre fram på 1900-talet blir det lättare att känna igen sig i
terminologin, men samtidigt blir det svårare att hitta bland de många hänvisningarna
under samma slagord p.g.a. det växande antalet ärenden och dokument. I mitten av
1980-talet började behovet att systematisera slagorden i ämnesordslistor att ge sig till
känna. I slutet av 1980-talet framstod även denna lösning [som] otillräcklig, eftersom
den växande dokumentmängden och den allt snabbare språkförändringen resulterade i
att ämnesordslistan växte snabbt samtidigt som nya begrepp introducerades utan
kontroll om de överlappade äldre begrepp. Behovet av ett mer utpräglat dokumentspråk
blev allt mer påtagligt. 8

Det som beskrivs i citatet ovan är inte unikt för riksdagstrycket, utan är

tillämpbart på alla dokumentsamlingar. När samlingarna växer, växer också

behovet av att strukturera dem. Det är bara att se på den enorma mängd

information som idag finns tillgänglig via Internet. Utan någon som helst

struktur vore det omöjligt att hitta rätt information. Och ju bättre strukturerad

informationen är, desto större chans är det att få tag i den.

1990 påbörjades ett projekt i syfte att få fram en tesaurus. 1994 presenterades

denna i en provversion.

Den tesaurus som färdigställdes 1994 har delats ut till alla tjänstemän i utskotten och
Riksdagsbiblioteket i syfte att dokumenten indexeras med en enhetlig och konsekvent
terminologi, och därmed ökar sökbarheten i databaserna. Informationsträffar om
indexering och användandet av riksdagens tesaurus har genomförts. Denna tesaurus har
också rönt ett stort intresse utanför huset [...]9

Den version som finns tillgänglig i Libris är just den första.10 Denna

reviderades 1997 och det är främst denna tryckta version som används vid

indexeringssektionen. När tesauren blev färdigställd fanns förhoppningen att

                                               
8 Elisabet Lindkvist-Michailaki, ”Från sakord till algoritmer. En exposé över 150 års vägledning in i
riksdagstrycket”, s. 68, i Riksdagsbiblioteket 150 år.
9 Riksdagens förvaltningskontors årsredovisning för verksamhetsåret 1995/96 (1996/97:RFK1)
10 Riksdagens tesaurus (1995)
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kunna börja indexera även artiklar med hjälp av denna. Det gjorde man också

under en period, men har sedan valt att återgå till Svenska ämnesord.

Uppdateringarna i tesauren finns inte redovisade i någon ny tryckt version.

Tesauren finns inte heller tillgänglig elektroniskt online (med uppdateringar),

annat än på riksdagens intranät.

3.1.1. Dokument- och registersektionen (Doris)
I och med enkammarriksdagen infördes begreppet index. Det blev lättare att hitta direkt
till grunddokumenten, men det innebar ingenting principiellt nytt jämfört med tidigare
sakordssystem. Sedan 1990-talets början kallas även verksamheten för indexering.11

Indexeringsarbetet av riksdagstrycket utfördes tidigare av Doris (dokument-

och registersektionen) där även ansvaret för Rixlex låg (Riksdagens publika

databaser, se vidare kap. 7). Rixlex ligger nu under informationsenheten,

medans indexeringssektionen är en sektion under Riksdagsbiblioteket.

3.2. Biblioteket och indexeringens plats i riksdagens
organisation idag

I riksdagens organisation ingår Riksdagsbiblioteket idag som en del av

avdelningen för kunskapsförsörjning under administrativa kontoret.

Administrativa kontoret är ett serviceorgan för riksdagen och skall

tillhandahålla de resurser och den service som behövs för kammarens,

utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagens 349

ledamöter och för riksdagsförvaltningens personal.

Inom administrativa kontoret arbetar cirka 300 personer under ledning av

förvaltningschefen. Förutom kunskapsförsörningen ingår även funktioner som

personal- och ekonomiadministration, säkerhet, datafrågor och teknik.

                                               
11 Lindkvist-Michailaki, s. 69.
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Organisationsschema från http://www.riksdagen.se/arbetar/rdorg/rfk_k.htm

3.3. M ål för Riksdagsbiblioteket

I målbeskrivningen för Riksdagsbiblioteket som finns fastställs att man

”genom snabb och god faktaförmedling [ska] medverka till att säkerställa

kvaliteten i riksdagens arbete”. Biblioteket  ska tillhandahålla ett relevant och

objektivt faktaunderlag. I första hand ska biblioteket ge service till riksdagens

ledamöter och tjänstemän. Biblioteket ska dessutom bidra till att öka

allmänhetens kunskap om riksdagen genom att informera om samlingarna och

hålla dem tillgängliga för allmänheten. Man skulle kunna jämföra detta med

universitetsbibliotekens så kallade ”tredje uppgift”12.

Från starten 1851 har Riksdagsbiblioteket alltid haft som huvuduppgift att ge

service till riksdagens ledamöter och tjänstemän, vilka också var de enda som

hade tillgång till biblioteket fram till början av 1900-talet, då biblioteket

gradvis öppnades för forskare och allmänhet.Riksdagsbibliotek är ett av få

parlamentsbibliotek i världen som har öppet för allmänheten.13

3.4. Indexeringssektionen på Riksdagsbiblioteket

Arbetet med att indexera riksdagens dokument (riksdagstrycket) bedrivs idag

vid indexeringssektionen. Indexeringssektionen tillhör nu biblioteket, vilket jag

                                               
12 Riksdagsbibliotekets måldokument, Mål för Riksdagsbiblioteket.
13 Margareta Brundin har skrivit om denna utveckling i sin historiska översikt ””150 år i riksdagen.
Riksdagsbiblioteket 1851-2001”.
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tycker är bra, eftersom det handlar om informationsförädling och -återvinning.

Så har det inte alltid varit (se ovan, 3.1.1) men som jag ser det är det den mest

naturliga lösningen och bäst ur informationsåtervinngssynpunkt. Dock tycker

jag att placeringen inom biblioteket kan diskuteras (se kap. 10)

Något som jag ser som centralt är att indexeringen integreras i det övriga

biblioteksarbetet, där det hör hemma. En av aspekterna på detta är just att

kunna förutsäga vilka frågor som informationssökaren ställer.

Indexers need to know much more than the principles of indexing. In particular, they
must be thoroughly familiar with the interest of the community served and the
information needs of members of that community. Indeed, it will usually be desirable
that the indexers should not remain ”behind the scenes” but should also work in other
capacities, such as that of a reference librarian, in which they participate in searching
the record they have created.14

Det här är huvudet på spiken. Om vi ska kunna första vad våra användare

frågar efter måste vi också ha hört dessa frågor. Samtidigt får man inte binda

upp sig för hårt kring detta. Vad som svarar mot informationsbehoven idag

behöver inte vara samma sak som det som svarar mot dem imorgon. Indexering

och kontrollerat språk måste av nödvändighet vara en konservativ verksamhet.

Fast det kontrollerade språket måste även vara så pass flexibelt att det kan

svara mot det naturliga språkets föränderlighet. Detta är något av en kärnfråga

för indexeringen och det kontrollerade språket. Hur kan språket vara både

”konservativt” och samtidigt flexibelt?

Att arbeta som indexerare kan vara oerhört stimulerande, eftersom man rör sig

inom den aktuella politiska debatten. När jag arbetade på sektionen brukade jag

beskriva just denna aspekt med att det är roligt att läsa Dagens Nyheter på

pendelt åget från Uppsala på morgonen och senare under dagen ämnesbeskriva

de dokument som flera av de dagsaktuella artiklarna i tidningen berört. Som

indexerare får man förmånen att faktiskt kunna läsa igenom och reflektera över

olika aktuella frågor som debatteras.

Under den tid jag arbetade på sektionen var sex indexerare anställda, fördelat

på fyra tjänster. Några av medarbetarna har även andra arbetsuppgifter inom

biblioteket, som exempelvis låne- och informationsdisktjänstgöring, samt

                                               
14 Indexing and abstracting in theory and practice,  Lancaster 2nd ed 1998, s. 10
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fjärrlånearbete. Det är därför svårt att uppskatta den exakta tiden som läggs ner

på indexeringsarbetet.

3.4.1. Mål för indexeringen

Målet med indexeringen är att användaren ska vägledas in i riksdagstrycket och

även att de ämnesord som sätts är så objektiva och beskrivande som möjligt.

Men sedan måste man också komma ihåg, som alltid när det handlar om

informationsåtervinning, att förutsättningarna och möjligheterna för denna

förändrats dramatiskt under senare år. Jag tänker då främst på möjligheten att

lagra dokument i fulltext och samtidigt ha möjligheten att göra olika sökningar

i dokumenten, som dramatiskt förändrat spelplanen för informationsspecialister

idag.

Biblioteks- och arkivvärlden kommer att möta stora utmaningar i framtiden, inte minst
med tanke på de senaste decenniernas explosionsartade utveckling av den elektroniska
informationen. Bibliotekareierollen har genom tiderna förändrats från katalogisatör till
informationsexpert. Redan idag ställs höga krav på IT-relaterade kunskaper, och kraven
kommer med största sannolikhet bara att öka. Riksdagsbiblioteket ligger långt framme i
denna omvandlingsprocess.15

3.4.2. Demokratifråga

I grunden är det en demokratifråga varför man lägger ner så mycket resurser på

indexeringsverksamheten. Det ska vara möjligt, även utan specialkunskaper, att

återfinna vilka ärenden som har behandlats av riksdagen och vilka frågor som

de olika ledamöterna väckt.

Några av de riktlinjer som gäller för riksdagens information på Internet kan

sägas gälla även för indexeringssektionens arbete:

• alla medborgare oavsett var de befinner sig geografiskt ska ha möjligheter

att ta del av material från och om riksdagen.

• informationen utformas så att den också väcker intresse hos dem som

annars inte tar del av information från riksdagen.

• informationen ska vara partipolitiskt neutral.

• informationen får inte medföra försämringar för grupper som inte har

tillgång till databaserade kommunikationsvägar.16

                                               
15 Ur förordet till Riksdagsbiblioteket 150 år [Birgitta Dahl]
16 Riktlinjer för riksdagens information via internet, http://www.riksdagen.se/OM.HTM
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Indexeringens uppgift att göra dokumenten sökbara är alltså en viktig

demokratisk uppgift. ”Att väcka intresse” gör man inte om dokumenten bara är

tillgängliga för en viss grupp människor som är väl insatta i riksdags-

terminologin.

Den sista punkten som handlar om att informationen ska vara tillgänglig även

för de som inte har tillgång till databaserade kommunikationsvägar svarar

indexeringssektionen för genom att ge ut ett tryckt register (volym G, se 4.3).

Många proffessionella informationssökare (dokumentalister) använder sig

hellre av det tryckta registret eftersom det ger en bättre överblick

4. Riksdagstrycket,
dokumenttyper och omfattning

Riksdagstrycket best år av protokoll från kammarens sammanträden och i

bilagor de dokument riksdagen behandlar. I protokollen (volym A) finns

debatter, voteringar och beslut om ärenden, interpellationer och frågor,

information från regeringen samt särskilda debatter som partiledardebatter,

aktuella debatter osv. I bilagorna (bihang) finns propositioner och skrivelser

från regeringen (volym B), förslag och redogörelser från riksdagsorgan (ex. JO,

Riksdagens revisorer och  Riksbanken, volym C), motioner (volym D),

utskottens betänkanden (volym E), riksdagsskrivelser (volym F) och ett register

(volym G).

Registret produceras av indexeringssektionen och möjliggör sökning i de

övriga delarna.

Snabbprotokoll från kammarens sammanträden ges ut separat och finns i tryckt

och elektronisk form dagen efter en debatt.

4.1. Vilka dokument av riksdagstrycket indexeras?
De dokument som ingår i riksdagstrycket kommer från lite olika håll.

Propositioner och skrivelser kommer från regeringen, förslag och redogöreler

kommer från olika myndigheter under riksdagen (Riksdagens revisorer,

Riksbanken m.fl.). De dokument som kommer från riksdagens ledamöter är

motioner, interpellationer och frågor. I det bundna riksdagstrycket ingår även
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riksdagsprotokollen och betänkandena som betydande delar.17 Dessa indexeras

av olika anledningar inte. Naturligtvis redovisas de ändå i registret. För

betänkandenas del kan man nog ändå säga att de faktiskt till viss del har

indexerats. Varje dokument som indexerats har i indexdelen  i volym G inom

parentes en hänvisning till i vilket betänkande exempelvis motionen behandlats

(Se bilaga B)

Eftersom det finns olika dokumenttyper blir indexeringen något olika för de

olika typerna. De olika typerna av dokument har vissa likheter, men det finns

också stora skillnader mellan dem. De dokumenttyper som inte kommer direkt

från riksdagen (propositioner, skrivelser, förslag och redogörelser) är ofta mer

enhetliga i sitt språkbruk, eftersom de producerats av flera personer och

behandlats i flera instanser innan de läggs fram för riksdagen.

De olika riktlinjerna till hur många deskriptorer som kan tilldelas varje

dokument kan sägas vara en viktning av dokumentets tyngd i den politiska

processen. Har man för få deskriptorer till ett dokument blir det svårt att

återfinna, har man för många kan det leda till irrelevanta träffar (brus). Det är

viktigt att komma ihåg att de nedan angivna siffrorna på hur många

deskriptorer som kan tilldelas ett dokument bara är ett riktmärke. Ofta behövs

det inte tio deskriptorer för att beskriva en kortare motion, ibland kan det

behövas upp till femton stycken. Detta är en bedömning indexeraren får göra

utifrån hur dokumentet ser ut och då utgå från sin erfarenhet av hur andra,

likartade dokument indexerats. Alltför stora avvikelser bör dock inte

förekomma. Oftast används inte fler än två-tre deskriptorer för interpellationer

och frågor.

4.1.1. Propositioner

Förslag från regeringen kallas propositioner. Den viktigaste propositionen är

budgetpropositionen som regeringen lämnar den 20 september. I den ger

regeringen sin syn på det ekonomiska läget. Regeringen redovisar också

riktlinjerna för sin politik och föreslår statsbudget för nästkommande budgetår

dvs. kommande kalenderår. Övriga propositioner handlar främst om nya  och

ändringar i befintliga lagar. Under ett riksmöte brukar antalet propositioner

uppgå till drygt 200.

                                               
17 I själva verket är det ju protokollen (volym A) som är det centrala i riksdagstrycket och de övriga
dokumenten ses som bilagor till dessa.
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Propositioner bör ej indexeras med fler än tjugo deskriptorer.

4.1.2. Skrivelser

Även skrivelser är dokument som regeringen lämnar till riksdagen. En

skrivelse har en mer redogörande karaktär och innehåller inget förslag till

riksdagsbeslut. I likhet med propositioner förbereds skrivelser i utskott.

Tjugo deskriptorer är även här ett bra riktmärke.

4.1.3. Förslag och redogörelser

Organ som helt eller delvis utsetts av riksdagen kan väcka förslag hos

riksdagen. De har så kallad initiativrätt i lagstiftningsfrågor. Förslagen skall

behandla organets verksamhetsområde. Exempel på riksdagsorgan är

Riksdagens revisorer, Riksdagens ombudsmän, talmanskonferensen och

Riksdagens förvaltningskontor. Förslagen behandlas i riksdagen på samma sätt

som motioner och propositioner. Riksdagens organ lämnar även in redogörelser

för årets verksamhet till riksdagen

Fem deskriptorer är ett bra riktmärke vid indexering av dessa dokumenttyper.

4.1.4. Motioner

En motion är ett dokument som innehåller förslag till riksdagen från en eller

flera ledamöter. Motioner lämnas in i anslutning till en proposition, ett förslag

eller en redogörelse. Ett undantag är under den så kallade allmänna

motionstiden, då ledamöterna kan motionera i praktiskt taget alla ämnen.18

Motionerna kan komma från enskilda ledamöter eller vara så kallade

partimotioner, där flera partimedlemmar gått ihop om en fråga. Är det någon

partipolitisk central fråga är det ofta partiledaren som undertecknat motionen

som förstanamn. Det kan också vara någon annan nyckelperson i

riksdagsgruppen (exempelvis talesmän i utskotten).

I regel kan ledamöterna lämna in följdmotioner på propositioner 15 dagar efter

det att dokumentet inkommit till riksdagen och anmälts i kammaren. Men

tidsfristen kan, efter beslut i kammaren, förkortas på förslag av regeringen eller

förlängas på förslag av talmannen.

                                               
18 För en mer utförlig beskrivning av motionsskrivande och de olika typerna av motioner, se bland annat
Shirin Ahlbäcks uppsats ”Politikermakt eller tjänstemannavälde”.
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Tio deskriptorer är ett bra riktmärke för indexering av motioner.

4.1.4.1. Allmänna motionsförteckningen

Indexeringssektionen arbetar fram en förteckning över de inkomna allmänna

motionerna. De allmänna motionerna snabbindexeras med hjälp av naturligt

språk genom att extrahera ord direkt ur motionens rubrik och vid tveksamma

eller dubbeltydiga fall gå in och få en snabb uppfattning om hela dokumentet.

Detta är alltså bara en peliminär indexering med naturligt språk. Nyckelorden

skrivs varken in i Riksdagens databaser eller tas med i det tryckta registret. Här

väljer man helst inte fler än två nyckelord.

4.1.5. Interpellationer

Riksdagsledamöterna har möjlighet att kontrollera regeringen genom att ställa

interpellationer till statsråden om deras tjänsteutövning. Syftet med interpella-

tionerna är att öka riksdagens insyn i regeringens arbete, väcka uppmärksamhet

kring en viss fråga och skaffa fram ytterligare information.

Fem deskriptorer är ett bra riktmärke.

4.1.6. Frågor för skriftliga svar

Riksdagsledamöterna kan året om ställa skriftliga frågor till statsråden.

Avsikten med frågorna är att riksdagsledamöterna ska få besked i ett visst,

begränsat ärende. Frågor och svar publiceras som bilagor till protokollet och

återfinns i riksdagstrycket.

Fem deskriptorer är ett bra riktmärke för frågor för skriftliga svar.

Vid sektionen framställs även en separat förteckning över interpellationer och

frågor. Dessa förteckningar ingår sedan i ackumulerad form som en del i

registret, volym G (se nedan 4.3). De upppgifter som finns i registret är namn

på och parti för den som interpellerar/frågar, rubrik, protokollsnummer och

datum för anmälan av ärendet, planerad svarsdag och datum för besvarandet.

4.2. Omfattning av dokument som indexeras
Kristina Bäckström uppskattar i sin uppsats, som var en förstudie till projektet

automatisk indexering, antalet indexerade dokument till cirka 4.500 per
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riksmöte, varav huvuddelen är allmänna motioner.19 Denna siffra är mycket

ungefärlig. Exempelvis kan man peka på att antalet allmänna motioner ökade

samtliga tre riksmöten som jag var med att producera förteckningen till:

1999/2000 registrerades 2 681 motioner under allmänna motionstiden,

2000/2001 3227 stycken och 2001/2002 3599 stycken. Detta innebär

naturligtvis också att arbetsbelastningen på indexeringssektionen ökar.

4.3. Register (Volym G)
Förutom arbetet med att läsa och ämnesbeskriva dokumenten arbetar sektionen

dessutom med att ta fram registret till riksdagstrycket, volym G. När ett

riksmötes dokument är färdigindexerade, plockas alla deskriptorerna fram ur

databaserna och sammanställs till ett tryckt index. Detta tryckta index utgör en

del av det tryckta register som ges ut till riksdagstrycket, och är en hjälp för att

hitta dokument och information i denna dokumentmängd. I registrets indexdel

presenteras alla deskriptorer i alfabetisk ordning.

För varje deskriptor finns en hänvisning till de dokument som indexerats med

den. Letar man t.ex. efter dokument som handlar om olika aspekter på

demokrati kan man titta i det tryckta indexet på deskriptorn Demokrati och då

enkelt få en överblick över vilka dokument som, enligt indexeringen, handlar

om detta ämne.

(ett exempel på hur det ser ut i indexdelen i registret återfinns i bilaga B.)

5. Allmänna riktlinjer för indexering

Att ämnesordsindexera är att analysera verkens innehåll och försöka matcha ihop det
med termerna i den ämnesordslista man använder, samt konstruera ämnesorden enligt
de riktlinjer som finns. Syftet med ämnesordsindexeringen är att så väl som möjligt
redogöra för verkens innehåll så att användare kan hitta verk om ett visst ämne.
Ämnesordsindexering bör ske konsekvent så att verk om samma ämne förses med
samma ämnesord.20

Man måste ständigt ha i åtanke att det inte är ett självändamål med indexering,

utan att det alltid är kopplat till användaren och hans/hennes möjlighet att

återfinna ett dokument. Användaren ställer en fråga till en databas (ett tryckt

                                               
19 Kristina Bäckström, Marknadsundersundersökning och utvärdering av indexeringsprogram. En
delstudie inom projektet automatisk indexering, magisteruppsats, Uppsala universitet, institutionen för
lingvistik, språkteknologiprogrammet (Uppsala, 2000), s. 12.
20 Enheten för bibliografisk utveckling och samordning, BUS, Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
ämnesordsindexering  http://www.kb.se/bus/ao/rikt.htm, kapitel 4.
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register eller en datoriserad katalog) och vill ha svar på fr ågan: vilka dokument

handlar om detta ämne?

Frågan blir då om indexeringen har lyckats täcka det användaren har frågat

efter. Förmodligen är detta mer en fråga om hur pass bra indexeraren har

kunnat förutse informationssökarens fråga. Flera faktorer har här betydelse.

Det går naturligtvis inte heller att bortse från att frågorna ställs på olika sätt av

olika kategorier av användare.

Indexeringen av ett dokument blir alltid individuell. Det finns inte två

indexerare som indexerar på exakt samma sätt. Även samma person kan vid

olika tillfällen beskriva samma företeelse på lite olika sätt. Indexering handlar

inte om rätt eller fel, utan om olika sätt att beskriva dokumenten. För att få en

bättre samstämmighet i hur dokumenten beskrivs bör indexeraren beakta vissa

saker:

5.1. Riktlinjer för indexering
Det finns några allmänna principer indexeringen bör utgå från. Dessa bygger

på informationsvetenskapliga begrepp

5.1.1. Uttömmandegrad (exhaustivity)
Uttömmandegrad talar om till vilken grad de koncept och ämnen som behandlas i en
publikation återfinns med hjälp av de indexerade termerna. Måttet på uttömmandegrad
kan beräknas efter antalet begrepp som indexeraren får använda för att indexera ett
dokument. I de traditionella klassifikationssystemen utgår man från högst
trippelklassning. I indexeringen finns som regel större frihet. Det är inte helt omöjligt att
indexera vissa artiklar eller dokument med upp till ett tjugotal begrepp.21

Detta kan jämföras med antalet termer som får tilldelas de olika dokument-

typerna i riksdagstrycket (se ovan 4.1)

5.1.2. Specificitet (specificity)

Indexeringen ska vara så specifik som möjligt. Detta innebär att de deskriptorer

som indexeraren tilldelar ett dokument på ett så nära sätt som möjligt ska

beskriva dokumentets innehåll. Man bör välja deskriptorer som ligger nära

dokumentets egen nivå, d.v.s. deskriptorer som motsvarar de begrepp som

dokumentet avhandlar. Indexeraren bör inte använda sig av för vida begrepp,

                                               
21 Benito, s. 247.
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utan hålla sig på dokumentets nivå. Specificitet handlar alltså om hur pass nära

indexeringstermerna kommer det begrepp man vill beskriva

5.1.3. Objektivitet

Ett dokument kan best å av flera olika ämnen. Indexeraren gör en viktning av

ämnena för att bestämma vilka aspekter som bör framhävas med deskriptorer.

Med ett allmänt språk skulle man kunna säga att indexeraren bestämmer vad ett

dokument ”handlar om”. Ett visst mått av subjektivitet går inte att undvika,

men indexeringen ska hållas på en så objektiv nivå som möjligt och inte spegla

den enskilde indexerarens speciella intressen eller åsikter.

Med stöd av ovanst ående riktlinjer försöker man att få en så god indexering

som möjligt.

5.2. En vägledande indexering?
Vad är då en ”bra” indexering? Man kan egentligen inte säga att en indexering

är ”rätt” eller ”fel” (inom rimliga gränser naturligtvis). Målet med indexeringen

är istället användarorienterat; att vägleda informationssökaren rätt i riksdags-

trycket med hjälp av de deskriptorer indexeraren satt, det vill säga  att man ska

få bästa möjliga återvinning vid dokumentsökning, utifrån de två inom

informationsåtervinningen centrala begreppen,

• Precision:

De titlar som kommer fram vid en sökning på kontrollerade ämnesord ska

vara  relevanta (dvs. handla om just det som sökningen avsåg)

• Uttömmandegrad:

Så många titlar som möjligt av det totala antalet relevanta titlar i den

dokumentsamling där det indexerade dokumentet ingår kommer fram i

sökningen.

En välgjord indexering ger hög precision då en användare söker efter

information, det vill säga att användaren vid en sökning bara får fram bara de

dokument som handlar om det man sökt efter (relevanta dokument). En

välgjord indexering ger samtidigt en hög återvinningsgrad (recall), d.v.s.

användaren är säker på att vid en sökning hitta alla de dokument som handlar

om det användaren sökt efter (relevanta dokument).
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Det viktiga är hur effektivt ett indexeringssystem är i att återvinna information.

Det väsentliga för en låntagare är att hitta de dokument som är relevanta för

hans/hennes informationsbehov.

Om man applicerar detta tänkande direkt på riksdagstrycket ställs man genast

inför en svårighet (som naturligtvis inte är unik för indexeringsverksamheten

på riksdagen, utan gäller all ämnesbeskrivning över huvud taget). Det finns

flera olika typer av användare med olika sätt att söka och olika ändamål för sin

sökning.

Det går inte att helt tillfredsställa informationsbehovet hos både skoleleven

Kalle, som fått en hemuppgift i samhällsvetenskap om demokrati och

personval och den föredragande ämbetsmannen på konstitutionsutskottet som

ska skriva ett betänkande i samma ämne.

Det går inte heller att helt tillfredsställa behovet hos både faster Agda, som via

Internet söker information om vad som bestämts om den nya pensionen och

samtidigt ha i åtanke dokumentalisten på Uppsala universitetsbibliotek som

söker information i samma ämne åt en disputerande forskare.

5.3. Koordinerad indexering
Indextermerna som tilldelas dokumenten kan kombineras på olika sätt,

antingen före eller efter sökning. I det första fallet talar man om prekoordinerad

indexering, i det andra om postkoordinerad.

• Prekoordinerad indexering:

Vid prekoordinerad indexering bestämmer indexeraren i förväg termernas

ordning i ämnesordssträngar. Denna metod används i Libris. Ämnesorden

från Svenska ämnesord sätts ihop till söksträngar, med vissa givna

ordningar.

• Postkoordinerad indexering:

Postkoordinerad indexering innebär att ett dokument indexeras på olika

termer, men att dessa termer inte sättes i någon relation till varandra vid

själva indexeringen, utan relateras först till varandra när någon söker på

dem. Detta sätt används vid indexeringen av riksdagstrycket.
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5.4. Indexeringskonsistens
När man talar om enhetlighet och konsekvens i ett indexerat material används

termen indexeringskonsistens. Det handlar alltså om hur lika lika indexeringen

blir mellan olika indexerare och vid olika tillfällen.

Det är naturligtvis svårt att uppnå enhetlighet i indexeringen, trots regler och

riktlinjer, eftersom den bygger så pass mycket på den enskilde indexerarens

bedömningar som bygger på erfarenheter och kunskaper. Dessa skiljer sig

ofrånkomligt mellan två olika individer – man får olika associationer beroende

på tidigare erfarenheter. Den enskilde indexerarens bedömningar kan också

skilja sig från tillfälle beroende på honom själv, han har fått nya

erfarenheter/kunskaper, eller den omgivande kontexten. Att uppnå en

indexeringskonsistens på 100 procent är naturligtvis inte möjligt så länge det är

människor som utför indexeringen.

6. Hur indexerar man p å riksdagen idag?

I kapitel 5 har jag beskrivit generella termer kring indexering. Hur tillämpas då

dessa vid indexeringen av riksdagstryck? Den indexering som besdrivs idag är

alltså en postkoordinerad djupindexering utifrån ett kontrollerat språk,

riksdagens tesaurus. Ibland används även andra ämnesord, inte tagna från

riksdagens tesaurus.

Manuell indexering av dokument är något som förekommer på de flesta

bibliotek som en del av katalogiseringen. Men på Riksdagsbiblioteket är det

inte de ordinarie katalogisatörerna som svarar för indexeringen av

parlamentstrycket, utan detta görs av en särskild sektion inom biblioteket som

djupindexerar riksdagstrycket, men inte bibliotekets monografier eller artiklar i

tidskrifter.

Det kontrollerade språk man använder, riksdagens tesaurus, är heller inte

detsamma som används för att indexera övrigt material i samlingarna, utan

detta görs med Svenska ämnesord (se nedan 9.2)

6.1. Översikt över indexeringssektionens arbetssätt



Indexering på Riksdagsbiblioteket

20

6.2. Ämnesord för indexering av riksdagstryck

6.2.1. Riksdagens tesaurus. Deskriptorer.

Tesaurusen är en hierarkiskt uppbyggd ämnesordslista där relationerna mellan

indexeringsorden (deskriptorerna) ser ut på ett standardiserat vis.

Tesaurusens relationer är följande:

BT Broader term, överordnad term
NT Narrower term, underordnad term
USE Används för så kallade icke-deskriptorer, där man hänvisar till den deskriptor
som ska användas istället
UF Used for, används för. Efter detta följer de icke-deskriptorer som inte används.

1 Någon av indexerarna tar hand om dokumentet.

2 Indexeraren läser igenom dokumentet för att
bestämma vad det handlar om. Översiktligt kan man
säga att indexeringsprocessen består av ett antal
delmoment:
2 a Innehållsanalys: Indexeraren bestämmer vad
dokumentet handlar om.
2 b Utkristallisering av begrepp: Indexeraren finner de
begrepp som är relevanta för dokumentets innehåll. Det
det handlar om är alltså att intellektuellt analysera
innehållet i texterna, extrahera en sorts sammanfattning
i form av ämnesbeskrivande nyckelord och sedan
tilldela dokumenten dessa nyckelord.

3 Val av deskriptorer: Indexeraren kontrollerar att de
begrepp som utkristalliserats som betydelsefulla för att
beskriva dokumentet finns i riksdagens tesaurus (eller
bland de övriga termer som används för indexeringen,
se nedan. Återfinns inte begreppen så gäller det för
indexeraren att i tesaurusen hitta motsvarande
deskriptorer som kan representera innehållet.

4 De deskriptorer som slutligen valts ut för att beskriva
dokumentets innehåll matas in i ett visst fält i en
databas i riksdagens ärendehanteringssystem som
utgörs av databaser i databashanteraren TRIP

Ankomst av
dokument
Ankomst av
dokument

IndexeringsprocessIndexeringsprocess

InnehållsanalysInnehållsanalys
Utkristallisering av

begrepp
Utkristallisering av

begrepp

Tilldelning av 
ämnesord

Tilldelning av 
ämnesord

Inmatning av 
deskriptorer i RIX

Inmatning av 
deskriptorer i RIX

Registeruttag
(Volym G)
Registeruttag
(Volym G)

5 När samtliga dokument är indexerade tas ett register
till riksdagstrycket ut (volym G). Detta görs i
riksdagens ärendehanteringssystem, RIX
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SN Scope Note, en förklarande beskrivning av ordet eller inom vilket område det
används.

Tesaurusen bestämmer vilka ord och fraser som är tillåtna att användas för

indexering. Eftersom den innehåller ett begränsat antal termer begränsar man

indexerarnas valfrihet vad gäller ordval vid indexeringen och detta leder till

större enhetlighet.

En begränsning i antalet deskriptorer (se under respektive dokumenttyp 4.1)

som får tilldelas ett dokument är ett sätt att öka indexeringskonsistensen. Ju

färre deskriptorer indexerarna får tilldela ett dokument, desto större är

sannolikheten att de överensstämmer i sin bedömning av vilka ämnen som är

mest relevanta för dokumentet i fråga.

Inom informationsåtervinningen gäller att om för få termer tilldelats ett

dokument blir det en dålig återvinningsgrad (recall) och om man har för många

termer resulterar detta i dålig precision, eller med andra ord mycket brus (se

mer om detta i kapitlet 5.2)

Tesaurusen måste alltid förändras och förnyas för att kunna spegla de

förändringar som språket genomgår. Nya begrepp tillkommer och gamla blir

inaktuella. Men samtidigt måste man vara restriktiv med vilka nya begrepp

man för in, eftersom det ändå ska vara ord som inte är modebetonade eller

politiskt värdeladdade.

Språket förändras ju ständigt och alltså kräver som sagt en väl fungerande

tesaurus mycket underhåll.. Det är viktigt att detta sköts av en specialfunktion,

så att kontinuiteten i tesaurusen finns kvar. Jag anser också att det är väsentligt

att den/de som har hand om det kontrollerade språkets underhåll också aktivt

arbetar med det, dels som indexerare men även som informationssökare.

Riksdagens EU-upplysning använder sig av tesauren för att kategorisera sina

svar i databasen EU-svar. Här är precis samma sak som gäller att det inte går

att söka på deskriptorer utan endast fritext.

6.2.2. Andra ämnesord
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Vid indexeringen av riksdagstrycket används förutom deskriptorerna även

andra ämnesord, hämtade från olika källor. Det är namn på geografiska platser,

företag samt statliga verk och myndigheter.

Hur auktoriseras då dessa ämnesord? Policyn här varierar faktiskt något utifr ån

om det handlar om myndigheter, företag eller geografiska platser.

• Statliga verk och myndigheter:

Den främsta källan som finns är den årligt utgivna förteckningen över statliga

myndigheter, Sveriges staskalender, som kan ses som en auktoritetslista över

hur namn på statliga verk, myndigheter och företag ska skrivas som ämnesord.

• Privata företag:

När det gäller privata företag kan ju dessa skrivas på olika sätt och här är det

inte lika enkelt att visa på en auktoriserad form. Det viktigaste här är egentligen

att bestämma sig för den namnform företaget ska få vid tilldelandet av

nyckelord. Ska man använda sig av förkortningar, exempelvis ASEA och ska

man använda sig av tillägget AB i företagsnamnet?

• Geografiska platser:

Här är det ännu svårare att bestämma vilken form som ska gälla och detta beror

bland annat på en annan indexeringsprincip, den om objektivitet. Man

indexerar exempelvis på Burma och inte på Myanmar, eftersom det första är

mindre politiskt laddat. (Myanmar är det namn som militärregimen införde i

landet 1989.)    

6.2.3. Indexeringspolicy

Alla generella principer sektionen diskuterat fram finns samlade i ett separat

dokument, som uppdateras allteftersom nya diskussioner förts. Detta dokument

kallas för indexeringspolicy. Här tas upp alla frågor kring de ämnesord som

används som inte är auktoriserade deskriptorer, dvs finns med i tesauren. Ett

exempel är hur man ska skriva europavägar: E4 utan mellanslag, E 4 med

mellanslag eller Europaväg 4. E 4 med mellanslag är det alternativ som valts.

6.3. Djupindexering
Vanligtvis har man när man indexerar en monografi för en katalogpost inte tid

att läsa igenom hela dokumenten och gå in på djupet. Man utgår istället från

titel, innehållsförteckning och liknande. Att på detta sätt översiktligt se vad

verket handlar om och ämnesbeskriva utifrån det är att indexera på

dokumentets nivå. Det gör man naturligtvis även när man indexerar riksdags-

trycket, men skillnaden är att man här har möjlighet att gå in och läsa
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dokumenten (om de inte är alltför omfattande). Den största mängden dokument

i riksdagstrycket är ju ändå motioner som inte omfattar mer än några sidor.

Djupindexeringen av ett så pass omfattande material som bedrivs på

Riksdagsbiblioteket är alltså tämligen unik, åtminstone i Sverige

Det är inte heller, och det är kanske den viktigaste skillnaden mellan

indexeringen av riksdagstryck och indexering av övrigt material i bibliotekets

samlingar, möjligt att utföra någon djupindexering av övrigt material, på grund

av exempelvis tidsbrist och materialets omfång. Kanske är det inte heller

önskvärt.

Jag skulle nog vilja påst å att verksamheten mer liknar artikelindexering, där

man på ett helt annat sätt djupindexerar materialet och går in på det mer i

detalj. Men här finns en viktig skillnad som jag ser det. Oftast är det

”ämnesspecialister” som indexerar artiklar. På ett specialbibliotek kan man få

en helt annan precision i ämnesbeskrivningen eftersom de som indexerar är

specialiserade inom sina ämnesområden. Även på allmänna bibliotek med mer

generell inriktning brukar det ofta vara så att man har vissa ämnesområden att

bevaka. Att ha några få personer vars indexering ska omfatta så pass många

olika ämnesområden och ändå i indexeringen vara uttömmande, specifik och

neutral, indexeringens tre ”grundpelare”, ställer personalen inför många

problem, men samtidigt utmaningar. För att finna paralleller måste man gå till

exempelvis andra parlamentsbibliotek.

6.4. Exempel p å en indexerad motion
Man kan se det så att det indexeringen går ut på är att göra en sorts

komprimering av vad motionen går ut på och vad som är de relevanta

begreppen i texten. Denna information skrivs alltså in i registerdatabaserna.

Dessa ligger sedan till grund för riksdagens publika databaser, Rixlex.

Jag exemplifierar detta med en motion hämtad från förra riksmötet, skriven av

riksdagsledamoten Harald Bergström (kd) under allmänna motionstiden med

rubriken uppfinnarkreditiv. (Bilaga A)

Motionen har sedan indexerats och tilldelats tre deskriptorer (se under

nyckelord på bilden hämtad från sakregistret under 7.1.2): Uppfinningar,

Entreprenad och Riskvilligt kapital
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Det är inte helt självklart att välja dessa tre deskriptorer. Man skulle likaväl

kunna välja andra ord för att beskriva detta dokument. Deskriptorn Riskvilligt

kapital är central för innehållet.

Det här är ett bra exempel på en typisk motion. Exemplet visar på att det inte är

alldeles självklart att ord som förekommer ofta i texten eller på framträdande

ställe (rubrik, yrkandetext) i alla fall kan vara det som indexeraren bedömmer

att dokumentet handlar om. Riskvilligt kapital nämns bara på ett enda ställe i

texten, ändå har det fått en av tre deskriptorer. Detta kan också sättas i relation

till att det finns ett betydande antal dokument som också tilldelats denna

deskriptor och indexeraren vill visa på samhörigheten med dessa.

6.5. Varför inte indexera riksdagstrycket med ämnes-
ordssträngar?

Riksdagstrycket indexeras som sagt med deskriptorer som inte är prekoordi-

nerade i ämnesordsträngar utan som enskilda ord som beskriver delar av

innehållet. Vad skulle det finnas för för- respektive nackdelar med att indexera

materialet med ämnesordssträngar?

I en databas ger prekoordinerade ämnesord fler sökmöjligheter än postkoordinerade.
Man kan söka både prekoordinerat genom att bläddra i index och postkoordinerat med
hjälp av booleska operatorer.

Sökning i ett index med prekoordinerade ämnesord ger en bättre överblick av ett
ämnesområde och hjälper användare att välja relevanta verk genom att de ser ur vilka
aspekter ämnet har behandlats. Det kan också ge idéer till vidare sökning. Särskilt
värdefullt är index för ämnen som behandlats i många verk. Användaren får inte bara
veta att ett visst ämnesord används i ett stort antal poster, utan sökmängden citeras upp i
mindre delmängder.

Postkoordinerad sökning med booleska operatorer ger å andra sidan större möjligheter
till uttömmande sökningar. Man kan söka fram alla poster där en term använts i
ämnesordssträngar oavsett om den används som första ord eller underindelning.

Prekoordinerad ämnesordsindexering kräver större kunskaper hos den som
ämnesordsindexerar och är i många fall mer resurskrävande. Det behövs också utförliga
anvisningar. För att uppnå de fördelar prekoordinerade ämnesord kan ge vid bläddring i
index måste ämnesordssträngarna utformas på ett konsekvent sätt. För verk om samma
ämnen måste till exempel samma ord alltid användas som huvudord.22

Att en prekoordinerad ämnesordsindexering ger bättre (fler) sökmöjligheter är

en sanning som det är svårt att komma ifrån. Frågan blir då hur pass stor

betydelse det har. När det gäller riksdagstrycket är kanske det viktiga för (de

                                               
22 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering, kap. 4.3.
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avancerade) informationssökarna att få fram samtliga/så många som möjligt av

de dokument som behandlar ämnet. Man kan sedan gå vidare och göra mer

förfinade sökningar för att begränsa träffmängden. Det kan ju exempelvis vara

så att en utredare på ett departement vill söka efter dokument om direkt-

demokrati. Om han då inleder med att söka på demokrati får han förmodligen

upp en försvarbar mängd träffar. Går han sedan in och begränsar sökningen

genom att söka inom denna träffmängd kommer han förmodligen att få en

hanterbar mängd dokument. Men en poäng med detta är att han då också kan

jämföra de olika sökresultaten: Av X dokument som behandlade demokrati,

behandlade Y antal direktdemokrati. Detta kan förmodligen vara intressant för

någon som ska utreda konsekvenserna av direktdemokrati.

Skulle man då kunna indexera riksdagstrycket med hjälp av prekoordinerade

ämnesordssträngar? Av flera anledningar inte. En sak som gör att det inte

riktigt är en realistisk tanke att indexera riksdagstrycket med prekoordinerade

ämnesordssträngar är det som nämns i citatet om hur resurskrävande detta är.

Detta ska sättas i relation till den mycket stora mängd dokument som indexeras

på riksdagen (cirka 4.500/år) Man inser snabbt att registerutgivningen (som är

beroende av att allt material är indexerat) blir direkt lidande, eftersom man det

skulle ta så lång tid att indexera materialet.

Till detta ska tilläggas att det finns flera viktig poänger med att utgivningen av

registret/indexeringen av materialet inte släpar efter alltför mycket:

• Materialet hinner bli inaktuellt. För historisk forskning är detta kanske inte

så relevant, men riksdagsarbete handlar ju om den aktuella politiska

debatten och internt har man mer nytta av ”det senaste”.

• Egentligen handlar ju detta också om den demokratiaspekt jag talar om i

3.4.2 Indexeringssektionens uppgift är ju att göra materialet inte bara

åtkomligt, utan även ”intellektuellt lättåtkomligt”, dvs man gör det möjligt

att återvinna information på ett lättare sätt. Om en större del av dokumenten

saknar ämnesord har de inte blivit lättare att söka.

• Det blir svårare (och tråkigare) att indexera riksdagstrycket. Jag vet själv

inte hur det var när sektionen låg långt efter (flera år) med utgivningen och

indexeringen av riksdagstrycket. Men den fördel man får av att ha den

aktuella debatten i morgontidningen på väg till jobbet och sedan indexera

dokument om detta på dagen försvinner. Begrepp som var självklara för

några år sedan kan idag kräva mycket tankemöda för att kunna erinra sig.
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• I ett alfabetiskt, tryckt index kan man inte heller återfinna de enskilda

ämnena om de är sammansatta i ämnesordssträngar.

Detta är enligt mig dock inget argument för att inte använda ett kontrollerat

språk utvecklat för prekoordinerad indexering (Svenska ämnesord) även vid en

postkoordinerad sådan (indexering av riksdagstrycket. Det ena utesluter inte

det andra alternativet som jag ser det.

6.6. Indexeringskonsistens p å riksdagen
Kristina Bäckström undersökte i projektet Automatisk indexering hur stor

indexeringskonsistensen (se 5.4) mellan två indexerarare var på ett mindre

material.23 Resultatet blev att indexeringskonsistensen mellan de två

indexerarna på detta material var 34 procent, vilket inte är någon hög siffra,

men som kan ha en möjlig förklaring enligt Bäckström att det inte var särskilt

erfarna indexerare. Jag tar upp denna undersökning eftersom det är den enda

där man de facto har studerat överensstämmelsen mellan två olika indexerare

specifikt för riksdagsmaterialet. En mer ingående undersökning vore intressant,

men ligger inte inom ramen för denna uppsats. En mer normal procentsats är

60-80 procent, enligt den undersökning som Bäckström refererar till och som

gjordes vid Europaparlamentet 1995.

Någon hundraprocentig överensstämmelse mellan de olika indexerarna, eller

ens samma indexerares indexering av likartade dokument är inte möjlig. Det

handlar i grunden som jag ser det att ha ett klart syfte med indexeringen.

Informationsåtervinningen måste alltid ligga till grund för arbetet, att

användaren finner den information han söker.

Något av det viktigaste för att uppnå hög indexeringskonsistens och få en

enhetlighet iindexeringen av riksdagstrycket tror jag är att man sinsemellan

diskuterar de olika överväganden som man har gjort som indexerare. Har

någon haft en riktigt ”besvärlig” motion, som man har lagt ner mycket

tankemöda och undersökning på, så är det viktigt att resultaten man kommit

fram till delges de andra, så att man inte behöver göra om arbetet nästa gång

någon får ett liknande dokument. Under min tid vid sektionen införde vi

veckovisa tesaurusmöten, då den här typen av frågor kunde diskuteras.

                                               
23 Bäckström, s. 41f.
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6.6.1. Indexeringskonsistens och automatisk indexering

Ett sätt att öka indexeringskonsistensen kan vara med någon form av

automatisk/datorstödd indexering. En dator gör inte samma individuella

bedömningar som mänskliga indexerare och därmed kan man få en större

enhetlighet i materialet. Naturligtvis kan en dator inte göra den sofistikerade

intellektuella analysen av dokumentet om de skiljer sig alltför mycket.

Riksdagstrycket är dock i många delar tämligen homogent, ämnena

återkommer och ordvändningarna är ofta likartade.

Sedan slutet av 1990-talet pågår ett projekt på Riksdagsbiblioteket om

automatisk indexering. Som en förstudie till projektet ingår Kristina

Bäckströms marknadsundersökning åt Riksdagsbiblioteket av existerande

produkter på marknaden. Projektet pågår fortfarande.

Förutom den vinst man kan få med ett mer enhetligt indexerat material med

hjälp av automatiserad indexering finns naturligtvis även aspekten att kunna

frigöra resurser till det övriga arbetet inom biblioteket. Bibliotekarien/

indexeraren kommer naturligtvis fortfarande att vara den centrala delen, den

som övervakar systemet och gör bedömningar. ”Lättare”, ofta upprepade

dokument kan indexeras med hjälp av ett indexeringsprogram. Indexerings-

arbetet blir härmed både intressantare och mer kvalificerat.

En annan möjlig väg att gå när det gäller automatisk indexering är att låta ett

program föreslå ett antal termer (tagna från en kontrollerad vokabulär) som

sedan indexeraren får godkänna eller förkasta. Denna form av datorstödd

indexering är nog den som jag ser som mest realistisk i dagens läge, med de

produkter som finns på marknaden.

Sedan finns det en annan komplicerande faktor när det gäller den automatiska

indexeringen och det är att man ska indexera text som är skriven på svenska.

Med tanke på att svenska inte är ett språk som har så pass stor marknad att

större företag inte alltid är beredda att satsa mycket stora summor på att

utveckla program specifikt för svenska språket så måste man kanske hitta andra

lösningar. Ett intressant alternativ är de produkter som utger sig för att vara

”språkoberoende” och som bygger på annan teknik och algoritmer än de som

koncentrerar sig på specifika språk. Att redogöra för hur dessa fungerar här

skulle leda alldeles för långt, men detta är ett alternativ som man har tittat på i
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det automatiska indexeringsprojektet. Ett exempel på en sådan här

”språkoberoende” produkt är Autonomy: http://www.autonomy.com.

En automatisk/datorstödd indexering skulle alltså som jag ser det kunna

förbättra arbetet med indexeringen av riksdagtrycket på två sätt:

• Effektivitet: Dubbelarbete kan undvikas och det blir enklare att få fram

beskrivande ämnesord ur texten. Det är dock viktigt att komma ihåg att det

alltid måste vara en mänsklig indexerare som gör den slutliga

bedömningen, övervakar systemet och avgör om nya deskriptorer som

systemet föreslagit ska tas med i tesaurus.

• Kvalitet: Det är nog egentligen det här som jag ser som den största

fördelen med en automatisk/datorstödd indexering. De individuella

bedömningarna hos den enskilda indexeraren minimeras och man kan få en

större konsekvens i indexeringen, det vill säga större indexeringskonsistens.

Detta borde alltså leda till bättre informationsåtervinning.

7. Riksdagens databaser. Rix och Rixlex

Riksdagens informationssystem heter i dagsläget Rix. Här finns dokumenten i

elektronisk form både i fulltextdatabaser och registerdatabaser. Den publika

delen av Rix kallas Rixlex och det är genom ett gränssnitt på Internet som

slutanvändarna når informationen.

Rixlex databaser är offentliga och gratis att söka i. Detta är reglerat enligt

Rixlexlagen

Ur Rixlex-lagen (SFS nr: 1993:825) Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:429:

4 § Rixlex får innehålla

1. register över ärenden som bereds för beslut av riksdagen,

2. register över riksdagens beslut,

3. register över interpellationer och frågor,

4. riksdagstrycket i löpande text,

5. register över riksdagens ledamöter och ersättare för dessa.



Indexering på Riksdagsbiblioteket

29

7.1. Databashanteraren Trip
Databasprogrammet i Rix heter Trip.24 Detta är utvecklat och ägs av företaget

TietoEnator. De sexton utskotten på riksdagen har alla sina egna databaser, där

de skriver in och ansvarar för registerinformationen till de ärenden som

behandlas i utskottet.

Utskottsdatabaserna är registerinformation som skrivs in av byr åassistenterna

på respektive utskott. De innehåller information som exempelvis från vilket

utskott ärendet remmitterats, när det ska behandlas i kammaren, vilket beslut

som tagits och vilket betänkande som är kopplat till ärendet.

Utskottsdatabaserna är uppbyggda av ett antal olika fält, där två av dessa fält är

indexerarnas nyckelord, nords och nordp. Nords (nyckelord i sakregistret) är

de deskriptorer som indexeraren har tillfört dokumenten (sakregister=

indexdelen i volym G). Nordp (nyckelord i personregistret) är ämnesord i

personregisterdelen av volym G. Dessa är är inte kontrollerade deskriptorer.

Utskottsdatabaserna ligger till grund för sakregistret (Sakreg) i Rixlex och är

också källmaterial för registret (volym G). Detta tas fram med ett

specialprogram skrivet i databashanteraren Trip, det som fram till idag varit

riksdagens ärendehanteringssystem.

                                               
24 Databashanteraren TRIP kommer i framtiden att ersättas med ett modernare internt byggt system där
det dock i dagsläget är oklart vilka programvaror som kommer att användas. Detta system heter i kallas i
dagsläget Urix. Observera att detta är det interna systemet, det vill säga att om Rixlex kommer att byta
namn eller förändra sitt webbgränssnitt vet jag inte. Jag hoppas ju dock som jag skriver på annat ställe i
uppsatsen att det kommer att finnas ett separat fält för sökning på nyckelord.
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Bilderna nedan visar hur ett inmatningsformulär i  Trip ser ut.

Det specialprogram i Trip som gör uttaget till volym G arbetar utifrån att om

vissa fält är inskrivna i Trip så plockas informationen därifrån. Detta innebär

att om fälten inte är ifyllda, eller ifyllda på ett felaktigt sätt, kan detta resultera i

fellistor som får åtgärdas av de på sektionen. Detta leder till mycket arbete för

indexeringssektionen.

Det finns manualer för hur informationen ska skrivas in, men ändå är det ytterst

vanligt att varje utskott gör på sitt vis. Vad man inte är medveten då är att

strukturen i baserna måste följas, bland annat för att det inte ska generera

problem för de andra aktörerna inom ärendehanteringssystemet. I ärende-

hanteringssystemet som det ser ut idag är själva ”styrningen” av vad som kan

skrivas in inte särskilt hård. Det finns några fält där man lagt in restriktioner på

vad som kan skrivas in, exempelvis Dok-fältet där det bara går att skriva in m
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(motioner), s (skrivelser), p (propositioner), f (förslag) och r (redogörelser),

men systemet protesterar inte om bokstäverna skrivits in dubbelt (exempelvis

mm). Det finns inte heller något som säger att om fält X är ifyllt måste även

fält Y vara det.

Ofta får indexeraren ta kontakt med en assistent på det utskott som fyllt i

informationen i databasen. Indexeringssektionen bör inte ändra för mycket i

utskottsdatabaserna, eftersom sektionen inte har fullständig överblick hur

rutinerna på de olika utskotten ser ut.

Arbetet med felkontroller är alltså en mycket viktig arbetsuppgift, för att

säkerställa att informationen blir korrekt i det tryckta registret (volym G).

Exempel på detta är den kontroll som görs efteråt där man kontrollerar att

dokumentbeteckning finns (dok-fältet är ifyllt) på de poster där det ska finnas.

Om fältet är tomt plockar nämligen specialprogrammet inte med posten. Detta

medför att dokument inte kommer med i registret.

7.1.1. Fulltextdatabaserna

Fulltextdatabaserna innehåller, som namnet antyder, alla dokument i fulltext,

d.v.s. hela dokumenten från början till slut, oavsett hur långa de är. För att söka

i fulltextdatabaserna använder man sig av fritextsökning. Man kan alltså söka

på vilket ord man vill, och, så, men, men också efter innehållsord såsom

miljöpolitik, fastighetsskatt, barnomsorg och få träff på det. Det finns i

dagsläget inte möjlighet att i fulltextdatabaserna söka i olika fält, eftersom

dokumenten inte är uppdelade i sådana.

Söksystemet söker endast på de tecken användaren anger i sin sökning.

Systemet är således känsligt för felstavningar och kan inte hantera böjda ord.

För att ändå kunna söka efter flera böjda former av samma ord kan man

använda trunkering, d.v.s. man söker på t.ex. ett ords stam och anger sedan ett

tecken, ett s.k. wildcard, som accepterar vilka tecken som helst. I Trip används

dollar-tecknet ($) för trunkering.

7.1.2. Sakregistret

Sakregistret innehåller en mer kortfattad information om varje dokument än

fulltextdatabaserna. Dokumenten är uppdelade efter yrkanden och det finns en

post i databasen för varje yrkande. Varje post best år av fälten Rubrik och

Yrkande samt fält innehållande information om när dokumentet inkom och när

det behandlades. I den post som innehåller ett dokuments yrkande nummer ett
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finns fältet nyckelord (vilket är samma sak som NORDS) och här återfinns de

termer som dokumentet indexerats med.

7.1.3. Hur söker man information i sakregistret?

Det finns tre olika sätt att söka i sakregistret.

• Den terminalbaserade kommandosökningen

Användaren själv får formulera ett sökkommando med hjälp av det

fördefinierade kommandospråket. Detta används mest av den personal som

sköter uppdateringen av databaserna och databasvården.

Med denna metod kan man göra raffinerade sökningar på speciella fält i

databaserna. På bilden nedan gör man en sökning enbart i fältet nords och får

alltså träffar enbart då indexeraren tilldelat dokumentet deskriptorn

Demokrati. NORDS är en förkortning för ”nyckelord i sakregistret” och

deskriptor kan vara vilken deskriptor som helst som ingår i tesaurusen eller

bland de övriga indexeringstermerna (se 6.2.2).

Exemplet nedan visar en kommandosökning i sakreg0001 (från riksmötesåret

2000/2001) på dokument indexerade med deskriptorn Demokrati:



Indexering på Riksdagsbiblioteket

33

• Den terminalbaserade formulärsökningen.

Detta är en förenklad kommandosökning. Sökfunktionaliteten är något

begränsad och alla fält i databaserna är inte representerade med ett eget fält i

sökformuläret. T.ex. finns det inget specifikt fält för att söka på just

Nyckelordsfältet i databaserna. Man kan söka bara i fältet Nyckelord, genom

att man i sökformulärets fritextfält skriver in sökfrågan NORDS=deskriptor.

Att söka på detta sätt i den terminalbaserade formulärsökningen är helt enkelt

att använda ett kommando från kommandosökningen (se ovan) i sökformuläret.

Skillnaden mellan att söka specifikt på deskriptorer och på fritext visas under

kapitlet sökning via webben nedan..
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Exemplet nedan visar en fritextsökning i sakreg0001 på ordet (inte deskriptorn)

Demokrati:

• Via webben

Även här är det fråga om formulärsökning. Det är i princip samma sökformulär

som i den terminalbaserade formulärsökningen och även här saknas möjlighet

att söka enbart i nyckelordsfältet, om man inte skriver in sökfrågan

NORDS=deskriptor i fritextfältet.

De allra flesta som söker i sakregistret använder sig av formulärsökningen via

webben. Det är dock få, även bland Riksdagsbibliotekets bibliotekarier, som

känner till det ”trick” som behövs för att kunna söka bara i fältet Nyckelord,

och på så sätt använda sig av indexeringen i sin sökning.

Exemplet nedan visar en sökning i Rixlex webbgränssnitt. För att något visa

skillnaden mellan träffmängderna om man söker i ett separat fält och i fritext

har jag med båda sökningarna. Om man först söker i fritext utan några

specifikationer får man 151 träffar.
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Om man istället vill söka på dokument som beskrivits med ämnesordet

Demokrati, måste man som beskrivits ovan söka på annat sätt.
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Resultatet blir då en mer relevant (och hanterlig) träffmängd på 41 träffar.

Observera att detta är sökningar i sakregistret och inte i fulltextdokumenten.

Hade samma fritextsökning på enbart demokrati gjorts i fulltextdokumenten

hade antalet träffar säkerligen blivit flera tusen. Sökning på nords=demokrati

hade inte givit några träffar alls, eftersom fulltextdatabaserna inte är uppdelade

i fält.

Om man presenterade vilka ord (deskriptorer) man kan söka på och dessutom

gjorde ett fält för detta skulle alltså informationssökaren få mer relevanta

sökträffar i sakreg.

Skillnaden är alltså att i den första sökningen (utan bestämning) får man

mycket ”brus”, dvs träffar där ordet bara finns med någonstans i texten, men

dokumentet handlar om något annat.

När det gäller den andra sökningen har en indexerare bedömt att dokumentet

verkligen behandlar någon aspekt av demokrati på ett viktigt sätt och alltså

tilldelat dokumentet deskriptorn. Resultatet är att man i andra sökningen får

upp mer relevanta träffar.

En svårighet med att söka efter information med hjälp av indexeringen är att

man måste känna till deskriptorerna. Har man inte tillgång till tesaurusen i sin

sökning kan det vara svårt att hitta rätt. T.ex. kanske användaren söker på

Miljövård istället för Naturvård vilket kan verka vara synonymer för samma

begrepp. Användaren kommer då inte att få några träffar på dokument som

handlar om naturvård, eller några träffar över huvud taget. Miljövård är bara en
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icke-deskriptor, och det finns alltså inte några dokument som är indexerade

med det ordet.

Tesaurusen är alltså mycket viktig, inte bara i indexeringen utan även i

sökningen efter dokument. Eftersom den reviderade tesaurusen som använts av

indexeringssektionen inte funnits tillgänglig för landets bibliotekarier (se 3.1)

och den första versionen enligt Libris bara finns på Uppsala universi-

tetsbibliotek, kan man förmoda att dessa avancerade sökmöjligheter inte

utnyttjats utanför riksdagen

8. Ett framtida ärendehanteringssystem,
URIX

Riksdagens nya datasystem som är på gång att ersätta Trip kommer att vara

mycket mer användarvänligt. Vissa delar av Urix har redan hunnit tas i bruk.

Med Urix kommer man bort från de tunga terminalbaserade systemen som

kräver specialutbildning och ställs inför ett windows-gränssnitt som de flesta

som har varit i kontakt med en dator känner igen.

En stor fördel med det nya systemet kommer också vara att det inte kommer att

ge den som registrerar data (kammarkansliet, utskotten eller indexerings-

sektionen) så många möjligheter att mata in data på vilket minskar

felinskrivningarna. Systemet kommer att reagera om vissa fält som är

nödvändiga inte är ifyllda och det blir möjligt att koppla ihop fält med

varandra. Om man till exempel matar in att det man registrerar är en

proposition kommer det inte att ges tillgång till fälten ”motionär”,

”medmotionär” med flera andra fält, eftersom de inte är aktuella för

dokumenttypen. Som det ser ut idag har det varit möjligt att skriva in

motionärer av misstag på propositioner. Det går ganska lätt att göra den här

typen av misstag när man har många dokument och lite tid. Detta får sedan

undersökas med felkontroller. De omfattande felkontroller som måste utföras

innan registeruttag kan göras kan därför minimeras. Det kommer inte att

behövas en lika omfattande databasvård.

8.1. Ämnesord som metadata

Med metadata menas data om data, dvs en beskrivning eller en utsaga om något slags
data. Prefixet meta- har länge använts på det här sättet inom filosofin, särskilt på
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logikens område. I den meningen innehåller t.ex. en katalog eller en bibliografi
metadata om de böcker eller handskrifter den förtecknar.

Idag används termen ofta inom IT-området. Där betyder metadata en beskrivning av en
webbsida, som ligger på sidan själv. Det är som om man fäste ett katalogkort direkt på
det elektroniska dokumentet. 25

De deskriptorer som indexeraren tilldelar ett dokument skulle kunna fungera

som metadata i Rixlex. Med detta menas att en informationssökare skulle

kunna söka både på fritext, för att få fram så många dokument om ämnet som

möjligt, samt på metadata/ämnesord, för att få fram så relevanta dokument som

möjligt.

Tyvärr fungerar systemet inte så idag. Det finns idag inget separat fält för att

söka på nyckelord (vad man får göra då är en specifik sökning i fritextfältet,

som beskrivs ovan 7.1.3) Ett framtida informationssystem kommer

förmodligen att ge möjligheten att både lägga in och söka efter nyckelord.

9.  Alternativ till riksdagens tesaurus/
Andra kontrollerade spr åk

Man måste alltid se till nyttan med ett kontrollerat språk, det vill säga om det

ökar informationsåtervinningen. Alldeles klart är det så, som påpekats flera

gånger, att riksdagens tesaurus och det standardiseringsarbete som bedrivits på

indexeringssektionen gjort dokumenten lättare att återfinna genom det tryckta

registret. Men skulle man istället kunna använda sig av ett annat kontrollerat

språk?

Det finns idag flera alternativa kontrollerade språk man skulle kunna använda

sig av. Jag tänkte här ta upp två av dessa, nämligen Eurovoc och Svenska

ämnesord, där jag anser att den senare vore ett logiskt alternativ till riksdagens

tesaurus.

Är Riksdagen tesaurus det mest effektiva verktyget för att göra riksdagstrycket

lättare att återfinna? Eller är det så att indexeringen med större effektivitet

skulle kunna använda en helt annan ämnesbeskrivande ordlista. Här utmynnar

                                               
25 Enheten för bibliografisk utveckling och samordning, BUS om metadata och Dublin Core,
http://www.kb.se/bus/dc/dcstart.htm
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sig genast några olika alternativ, och dessa ska jag i tur och ordning behandla

nedan.

• Riksdagens tesaurus:

Det idag befintliga verktyget. En fördel är att denna använts sedan 1994. Å

andra sidan är detta inte ett mer dramatiskt byte än då man övergick från att

använda sig av fria ämnesord till att börja använda tesauren.

• Eurovoc:

Europaparlamentets tesaurus som även används av flera europeiska nationella

parlament för indexering av parlamentstryck (och i vissa fall även annat

material)

• Svenska ämnesord:

Svenska ämnesord är det kontrollerade språk som jag ser som det bästa

alternativet för riksdagen. Min tro är att ett byte från riksdagens tesaurus till

denna ämnesordslista skulle vara bra ur många olika aspekter, först och främst

för att vi skulle bli en del i ett nationellt bibliotekssammanhang. Det

kontrollerade språket som används för att katalogisera annat material i

biblioteket skulle vara samma som det som används för indexering av

riksdagstryck.

Det vore kanske önskvärt att riksdagen hade en egen tesaurus, men frågan om

det är möjligt att kunna upprätthålla en sådan utifrån de kvalitetskrav som ställs

på en sådan.. Det är som sagt ett mycket omfattande arbete att underhålla en

tesaurus av erfarna indexerare. Frågan är om detta arbete görs bäst på

riksdagen.

Tanken på att byta kontrollerat språk från riksdagens tesaurus till svenska

ämnesord, det som jag argumenterar för i uppsatsen, är sådant vi har diskuterat

på flera möten inom sektionen, med olika åsikter både för och emot.

9.1. Eurovoc
Eurovoc är en flerspråkig tesaurus som täcker Europeiska unionens samtliga

verksamhetsområden. Den möjliggör indexering av dokument och frågor i EU-

institutionernas och användarnas dokumentationssystem. Eurovoc används för

närvarande av Europaparlamentet, Byrån för Europeiska gemenskapernas

officiella publikationer, tolv nationella och regionala parlament i Europa,

nationella förvaltningar och vissa europeiska organisationer.
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Eurovoc finns översatt till elva olika EU-språk, inklusive svenska. Alla

språkversioner av tesauren omfattar

• 21 ämnesområden,

• 127 mikrotesaurusar,

• 6075 deskriptorer (vilka har 508 övertermer),

• 6078 ömsesidiga hierarkiska relationer (antingen 6078 BT eller 6078 NT),

• 3167 ömsesidiga associationsrelationer. [RT]

Ämnesområden, mikrotesaurusar, deskriptorer, hierarkiska relationer och

associationsrelationer är exakt överensstämmande med de övriga språken.26

Av de parlament som använder Eurovoc idag är det bara fem (Litauen,

Portugal, Ryssland, Spanien och Schweiz) som använder det till samtligt

parlamentstryck. Några länder använder det till de bibliografiska posterna i

bibliotekskatalogen och ytterligare några använder det på enbart en del av

parlamentstrycket.

Att man använder Eurovoc på en del av parlamentstrycket är intressant. Varför

inte allt material? Ett svar skulle kunna vara att Eurovoc inte täcker in alla

områden som man behandlar i de nationella parlamenten. Det blir exempelvis

begränsningar om man ska använda den inom socialförsäkringsområdet,

eftersom detta för svenskt vidkommande ser annorlunda ut än inom övriga

områden. Detta är något som jag personligen vet för lite om och därför inte

kommer att behandla vidare. Det är inte den främsta orsaken till att jag inte ser

det som det bästa alternativet för att ersätta riksdagen tesaurus.

                                               
26 Eurovoc, http://www.europa.eu.int/celex/eurovoc/ Kvantitativa upplysningar
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Så här ser uppdelningen under Demokrati ut i Eurovoc:

Direktdemokrati blir i Eurovoc en icke-deskriptor, dvs. om någon söker på

direktdemokrati hänvisas de till den överordnade termen demokrati.

Eurovoc uppdateras inte kontinuerligt, som riksdagens tesaurus och svenska

ämnesord, utan utkommer i olika versioner. För närvarande (februari 2002)

använder man version 3.1 och version  4.0 väntas tas i bruk i juni, naturligtvis

samtidigt på alla språk.

9.2. Svenska ämnesord

Svenska ämnesord är en allmän ämnesordslista främst avsedd för indexering av
facklitteratur och annat material. Huvudsakligen är den en reviderad sammanställning
av det tryckta ämnesordsregistret till SAB-systemet och den kumulerade ämnesords-
listan som funnits på Kungl. bibliotekets webbsidor. Till de flesta av ämnesorden finns
en SAB-kod knuten. Ämnesord ur Svenska ämnesord och SAB-koder används i många
bibliotekskataloger och några andra databaser. Två exempel är LIBRIS och Svesök.

Ämnesordsgruppen på Kungl. biblioteket håller möte i stort sett varje vecka och
godkänner nya ämnesord, samt gör revideringar. De nya ämnesorden och förändring-
arna förs in i databasen efter varje möte.

Svenska ämnesord innehåller ungefär 30 000 ämnesordskombinationer inom alla
ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för
indexering av olika slags material. Databasen innehåller endast ämnesorden och ingen
information om böcker, artiklar och elektroniska resurser.
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Ämnesorden är alltid substantiv, i de flesta fall i obestämd form plural (t.ex.
Motorcyklar). Ett fåtal ämnesord står dock i singular bestämd form (t.ex. Döden) och en
grupp står i obestämd form singular. Det gäller t.ex. ord som normalt inte förekommer i
plural och ord där singular och plural har olika betydelse. T.ex. förekommer både Fisk
(som matvara) och Fiskar (som djurart) som ämnesord. Inga hänvisningar finns mellan
ett ämnesords olika språkliga former. För ämnesord som förekommer både med en
förkortad och en fullständig form har vanligtvis den fullständiga formen valts. I de fall
där förkortningen är mer känd kan den ha valts som ämnesord (t.ex. så är AIDS det
godkända ämnesordet med en hänvisning från Acquired immune deficiency syndrome).
Det finns i regel hänvisningar mellan den fullständiga och den förkortade formen. 27

Om vikten av registervård och att detta sker på ett genomtänkt och konsekvents

sätt, skriver också Unn Hellsten och Margareta Rosfelt i sin handledning för

ämnesordsindexering. De anser att detta underhåll bör skötas av ett begränsat

antal ämnesordsansvariga, som kan följa riktlinjerna som det var tänkt och

anpassa dem vid behov. De pekar också på hur tids- och arbetskrävande detta

arbete blir om man ska göra det på ett konsekvent sätt.28

9.2.1. Exempel ur Svenska ämnesord
Bilden nedan visar hur ämnesordet demokrati är uppdelat.

                                               
27 Ur Svenska ämnesord http://www.amnesord.kb.se/
28 Hellsten & Rosfelt, s. 81.
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Så här ser uppdelningen ut under Direktdemokrati:

Under rubrikerna Överordnat begrepp, Underordnat begrepp och Se även
återfinns alternativa söktermer som är relaterade till det aktuella ämnesordet.

• Överordnad term Ett allmännare ämnesord med en vidare betydelse

• Underordnad term Ett mer specifikt ämnesord med en snävare betydelse.

• Se även  Övriga relaterade ämnesord

Detta är en liknande hierarkisk uppdelning som för tesauren.

En stor fördel med svenska ämnesord är alltså att man får med vilka olika

aspekter på demokrati som behandlas. Dessa underindelningar är sedan länkade

till huvudordet, så att det går att få både snävare och mer precisa träffar. Att det

även är kopplat till SAB-klassifikationen gör att man får en mycket bra ingång

till relaterat material.

Man kan gå direkt till Libris från Svenska ämnesord och söka i ämnesordsfältet

på direktdemokrati genom att klicka på ”Sök i Libris”.
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Jag kan föreställa mig vilka fördelar detta skulle innebära. En utredare inom ett

område skulle få tillgång inte bara till relaterade riksdagsdokument, utan även

ett fylligt bakgrundsmaterial.

9.2.2. LCSH (Library of Congress Subject Headings)

Ett projekt pågår på kungliga bibliotekets BUS-avdelning (bibliografisk

utveckling och samordning) där de svenska ämnesorden översätts till det

amerikanska ämnesordssystemet LSCH (Library of Congress Subject

Headings) och inordnas i hierarkier. Mer information om projektet finns på

http://www.kb.se/bus/lcsh.htm.

Under rubriken LCSH återfinns det svenska ämnesordets motsvarighet i det

amerikanska systemet. Den engelska termen kan t.ex. användas för att göra

sökningar i internationella databaser. I exemplet nedan är Referendum LCSHs

motsvarighet till Svenska ämnesords Direktdemokrati. Detta innebär också att

man får mer relaterat material att söka i om man får träff på ett ämnesord som

är översatt.

Idag finns inte så många av de svenska ämnesorden mappade till det

amerikanska systemet, men detta utökas hela tiden.

9.3. Argument för att använda svenska ämnesord
Jag har nedan försökt att översiktligt redogöra för mina argument för att byta

riksdagens tesaurus mot Svenska ämnesord. Argumenten kan främst delas in i

två kategorier:
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Underhåll

• Riksdagens tesaurus är svår att underhålla. Den revidering som gjordes

1997 har inte motsvarats av ett kontinuerligt underhåll. På flera områden

släpar nu terminologin efter. Ett konkret exempel på detta är området

Informationsteknologi, där ju som bekant det sker ständiga förändringar.

Alla dessa förändringar ska naturligtvis inte speglas i en konservativ

tesaurus, men som det ser ut idag är det kontrollerade språket väldigt långt

efter sin tid.

• Svenska ämnesord underhålls av BUS, Kungl. biblioteket. Knutet till

ämnesordsarbetet finns en referensgrupp best ående av representanter från

Kungl. biblioteket och från flera andra bibliotek. Svenska ämnesord har

alltså den fasta grupp med personer som behövs för att bevaka nya

ämnesord och bestämma om och i så fall hur, de ska passa in i det

kontrollerade språket.

• Den elektroniska versionen av tesaurusen fungerar inte, varken som klient

eller med det trubbiga användargränssnitt det har fått idag. När det gäller

Svenska ämnesord har man idag utvecklat ett väl fungerande

användarvänligt gränssnitt (se skärmdumpar ovan), som gör det lätt att söka

efter såväl ämnesord som relaterade ämnesord.

• Svenska ämnesord växer hela tiden och är idag mycket mer omfattande än

för några år sedan. Från Riksdagsbibliotekets indexeringssektion skulle

man kunna bidra med förslag till nya ämnesord och revidering av

ämnesordslistan på främst det samhällsvetenskapliga området, men

huvudansvaret skulle inte ligga på riksdagen.

• Om ett ämnesord av någon anledning inte antas i Svenska ämnesord, men

ändå skulle behöva användas för indexering av riksdagstryck, kan man

besluta att detta ämnesord ändå ska användas. Det här gäller naturligtvis

enbart om det inte finns någon bra motsvarighet i Svenska ämnesord,

exempelvis om begreppet är för specifikt. Självklart skulle inte alla nya

ämnesord som kommer in som kontrollerade i Svenska ämnesord användas

för indexering av riksdagstryck, utan där är det sektionens indexingspolicy

som får gälla. Ofta är säkert termen alltför specifik för riksdagstryckets

behov. Vad man däremot har är ett mycket större urval kontrollerade termer

att välja mellan när man utarbetar sektionens indexeringspolicy.

• De enda som ger feedback på riksdagens tesaurus idag är indexerings-

sektionen och det är inte så många personer. Svenska ämnesord får förslag

från många olika håll och de som antar förslagen är ämnesordsspecialister.
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Man får en mycket större återkoppling när de flesta bibliotek i landet

använder sig av den.

• Svenska ämnesord kontrolleras utifr ån principer för konstruktion av

ämnesord som finns i Riktlinjer och tillämpninganvisningar för ämnesords-

indexering..29 Ämnesorden blir på så sätt enhetliga och man behöver inte

lägga ner arbete från riksdagens sida att bestämma exmepelvis om ett ord

ska vara bestämd eller obestämt form, plural eller singular eller när man

ska använda sammansatta ämnesord och hur dessa ska utformas.

Samsökning

Den andra fördelen med att gå över till Svenska ämnesord är att

indexeringssektionens användare (interna såväl som externa) skulle kunna söka

med samma kontrollerade språk även i Libris. Att bli en del i ett nationellt

bibliotekssammanhang ser jag som den viktigaste av fördelarna.

• Riksdagens tesaurus finns idag inte publikt tillgänglig. Det spelar alltså

ingen roll om metadata tillförts databaserna i form av deskriptorer,

eftersom det ändå inte går att se vilka deskriptorer som används, varken för

bibliotekarier eller allmänheten. Svenska ämnesords databas är idag väl

fungerande  och finns allmänt tillgänglig.

• Det skulle bli lättare att söka efter relaterat material med samma

ämnesordssystem.  Svenska ämnesord är idag en väl fungerande databas

med ett fungerande gränssnitt för sökning. Ämnesorden är även kopplade

till SAB-klassningarna vilket gör att man skulle ha kvar den hierarkiska

kopplingen. Ämnesorden är sökbara i Libris genom en koppling mellan

baserna (se ovan 9.2.1). Det finns idag inget separat fält för att söka på

deskriptorer i Rixlex och det går alltså inte att få vilka dokument som

tilldelats deskriptorerna.

• På Riksdagsbiblioteket skulle man snabbt få tillgång till mycket större

kunskap om ämnesord. De som arbetade med katalogisering skulle även

kunna arbeta med indexering och ett givande utbyte skulle kunna ske. Detta

hänger också samman med mina tankar om att indexeringssektionen borde

vara en del av katalogiseringssektionen.

                                               
29 Riktlinjer och tillämpninganvisningar för ämnesordsindexering, kap 8
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10. Tankar kring indexeringssektionens
tillhörighet

Det skulle som jag ser det finnas stora fördelar med att indexeringssektionen

vore en funktion under katalogavdelningen. Jag anser att indexeringssektionen

som det ser ut idag inte är fullständigt integrerad med biblioteket. Därmed

utnyttjas inte de kompetenser som finns på båda ställen optimalt. Den

”korsbefruktning” som det skulle innebära att få arbeta både med riksdagstryck

och biblioteksmaterial skulle kunna innebära en mer kreativ och stimulerande

arbetssituation. Ett exempel på uppdelningen inom biblioteket är att man

använder sig av två olika kontrollerade språk, Svenska ämnesord och

riksdagens tesaurus, inom samma organisation. Ett steg i rätt riktning mot att

integrera indexeringssektionen närmare med biblioteket skulle kunna vara att

indexera även riksdagstrycket med hjälp av Svenska ämnesord.

Det finns även stora fördelar med att ha bibliotekarieutbildade personer som

arbetar på indexeringen och som kan arbeta med annat inom biblioteket. På så

sätt sker ett kreativt utbyte. Indexerarna får den nödvändiga feedback man

behöver genom att exempelvis arbeta i Lån- och information och själva

återsöka dokumenten och se hur andra användare söker.

Om indexeringssektionen integreras mer i biblioteket blir kontaktytan mot

riksdagens andra avdelning större. Jag tänker främst på Rixlex, men även

tryckerienheten och kammarkansliet, som sektionen har mycket kontakter med,

i synnerhet efter den allmänna motionstiden, då en förteckning över

motionerna ska tas fram.

Det finns flera faktorer som bidrar till att vi inte kan veta hur framtidens

indexering kommer att se ut. En av dessa är naturligtvis att riksdagen just för

tillfället är på väg att införa ett nytt informationssystem (Urix, se kap. 8), ett

annat är utvecklingen av den automatiska indexeringen (se 6.6.1) Men oavsett

hur detta utvecklas tror jag att mina förslag, både vad gäller hur indexerings-

sektionen ska vara placerad rent organisatoriskt inom Riksdagsbiblioteket och

att byta kontrollerat språk till det för bibliotek i Sverige gemensamma Svenska

ämnesord kommer att vara aktuella.
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11.  Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag dels velat beskriva hur indexering på Riksdags-

biblioteket går till idag, dels diskutera kring ett alternativ till den kontrollerade

vokabulär som används idag, riksdagens tesaurus.

De första kapitlen (kapitel 3-7) behandlar alltså indexeringens placering i

riksdagens organisation, riksdagstrycket och dess olika dokumenttyper och

även hur indexeringsarbetet går till, kopplat till viss teori i ämnet. Kapitel 7

beskriver riksdagens databaser, RIX och Rixlex (där det senare är de publika

databaserna).

I kapitel 8 behandlar jag kort det framtida ärendehaneringssystemet URIX och

hur indexeringens ämnesord i detta system skulle kunna fungera som metadata.

I kapitel 9 beskriver jag det kontrollerade språk som används för indexering

idag, riksdagens tesaurus. Jag skriver också om två andra kontrollerade språk,

Eurovoc och Svenska ämnesord. Jag förklarar här hur jag anser att en övergång

från riksdagens tesaurus till Svenska ämnesord som kontrollerat språk skulle

innebära stora fördelar, både resursmässigt och kvalitetsmässigt. En av dessa

fördelar skulle vara att det kontrollerade språket skulle bli detsamma som

används vid andra svenska bibliotek.

Det avlutande kapitel 10 är en kortare diskussion kring vikten av att än

tydligare integrera riksdagens indexeringsavdelning i det övriga biblioteks-

arbetet.



Indexering på Riksdagsbiblioteket

49

12. Källor och litteraturförteckning

12.1. Otryckt material

Stockholm, Riksdagsbiblioteket, Mål för Riksdagsbiblioteket.

Stockholm, Elisabet Lindkvist Michailaki, Riksdagens dokument- och
registerenhet, Riksdagsbiblioteket, ”Indexeringsregler” [1999].

Stockholm, Riksdagens dokument- och registerenhet, Riksdagsbiblioteket,
Riksdagens tesaurus (2. rev. uppl., 1997).

12.2. Tryckt material

Ahlbäck, Shirin, ”Politikermakt eller tjänstemannavälde”, i Riksdagen på nära
håll, [red. Ingvar Mattson & Lena Wägnerud] s. 107-134 (Stockholm, 1997)

Benito, Miguel, Kunskapsorganisation (Borås, 2001)

Brundin, Margareta, ”150 år i riksdagen. Riksdagsbiblioteket 1851-2001”, i
Riksdagsbiblioteket 150 år, s. 14-49.

Bäckström, Kristina, Marknadsundersundersökning och utvärdering av
indexeringsprogram. En delstudie inom projektet automatisk
indexering, magisteruppsats, Uppsala universitet, institutionen för
lingvistik, språkteknologiprogrammet (Uppsala, 2000).

Hellsten, Unn & Rosfeldt, Margareta, Ämnesordsindexering. En handledning,
2. uppl. (Stockholm, 1999).

Lancester, F. W., Indexing and abracting in theory and practice, 2. uppl.
(London, 1991).

Michailaki, Elisabet Lindkvist, ”Från sakord till algoritmer. En exposé över
150 års vägledning in i riksdagstrycket” i Riksdagsbiblioteket 150
år.

Riksdagsbiblioteket 150 år. 1851-2001 [Red. Margareta Brundin & Anders
Norberg (Stockholm, 2001).

Riksdagens förvaltningskontors årsredovisning för verksamhetsåret 1995/96
(1996/97:RFK1) [Sveriges riksdag]

Riksdagens tesaurus [Riksdagens dokument- och registerenhet ] (Stockholm,
1995)

Rowley, Jennifer E., Abstracting and indexing, 2. uppl. (London, 1988).

Stora Rixlexmanualen. Manual för sökning i riksdagens publika databaser.
[Riksdagens dokument- och registerenhet] (Stockholm, 1996).



Indexering på Riksdagsbiblioteket

50

Wellisch, Hans H., Indexing from A-Z, 2. rev. och utökade uppl. (New York,
1995)

12.3. Elektroniskt material

Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS), Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering  (2001-12-14)
http://www.kb.se/bus/ao/rikt.htm [finns både i PDF- och HTML-
format]

Enheten för bibliografisk utveckling och samordning, BUS om metadata och
Dublin Core, http://www.kb.se/bus/dc/dcstart.htm

Eurovoc [databas], http://www.europa.eu.int/celex/eurovoc/, svensk version,
3.1

Debatt och beslut/Rixlex [databas], http://www.riksdagen.se/debatt/Index.asp

Riktlinjer för riksdagens information via internet,
http://www.riksdagen.se/OM.HTM (15 januari 2002)

Svenska ämnesord [databas], http://www.amnesord.kb.se/



Indexering på Riksdagsbiblioteket

51

13. Bilaga A: Motion 2000/01: N236

Stockholm den 28 september 2000
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14. Bilaga B: Exempel ur volym G

Exempelsida ur 1998/99 års indexdel i registret (volym G i riksdagstrycket)


