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Inledning 
Det material som publiceras eller skapas av människan och skall bevaras för framtida 
bruk måste få en väl organiserad beskrivning för att kunna återfinnas i de system som 
används. Indexeringsspråk är en del av de språk som används vid det 
beskrivningsarbete som ligger till grund för registrering i bibliografiska databaser. 
Möjligheten att söka på ämne i en bibliografisk databas är en av de viktigaste vägarna 
för att hitta ett dokument som är relevant för sökaren. Sökningar på titel och författare 
är klart avgränsade och ger i de flesta fall exakta träffar men ämnessökningar är 
allmänt svårare. Antalet dokument som är indexerade i databaserna är stort och 
indexeringstermerna många och användarna hittar inte alltid det som har registrerats i 
en databas inom ett ämne. Det ökade problemet med brus och mörkertal kan få svåra 
konsekvenser.  

Processen vid indexering är i stora drag denna. Man har verket och dess innehåll 
uttryckt med författarens egna ord. Sedan har man ett indexeringsspråk, antingen 
ämnestesaur eller ämnesord som har en viss språklig struktur. Verkets innehåll tolkas 
av katalogisatören och denne söker en passande term från indexeringsspråket. 
Slutligen söker användaren verket och har sitt språk och uppfattning om ämnets 
gränser att utgå ifrån. Det handlar om språkbaserad kommunikation där flera steg av 
tolkningar och olika presentationer i databaser kan försvåra återfinnandet av ett 
dokument. Användaren skall kunna hitta de dokument som har ämnesrelevans i det 
aktuella fallet utan allt för stora och omfattande sökningar.  

För att underlätta sökningar på ämne använder man inom kunskapsorganisationen 
en kontrollerad vokabulär för innehållsbeskrivning av dokument. Kontrollerad 
vokabulär är en lista av godkända termer som används som indexeringstermer.1 Det 
kan vara ämnesordsregister eller en tesaur. En ämnesordslista är alfabetisk lista utan 
systematisk översikt men en tesaur är en kontrollerad vokabulär med en systematisk 
översikt och i flesta fall en alfabetisk lista dessutom. Ämnesordslistor är vanligast. 
Kontrollerad vokabulär används för att göra kommunikationen om dokumentens 
innehåll mellan användare och indexerare rakare och möjligheten till ökad relevans i 
sökningar större.  

I slutet av 1950-talet började man utveckla tesaurer framför allt för användning av 
post-coordinerade indexeringssystem som behövde enkla termer och som inte 
innehöll de då existerande kontrollerade termerna. Som ett återvinningsverktyg i olika 

                                                 
1 Benito, Miguel, 2001, Kunskapsorganisation. En introduction till katalogisering, klassifikation och indexering, s. 
294. 
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system har tesaurer visat ökad användbarhet.2 Ämnet faller inom ramen för 
kunskapsorganisation men tangerar även vid Information retrieval (IR). 

Syfte och frågeställning 
I denna uppsats kommer jag att undersöka och belysa frågor inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsområdet som handlar om indexeringsspråk och 
dess användare. Syftet med undersökningen är att undersöka relationen mellan 
indexeringsspråk, indexerare och användare särskilt i relation till ämnet Konst och 
Konstbibliotek. 

I uppsatsen kommer jag att söka svar på frågor som: hur ser olika 
indexeringsspråk ut? Hur är en tesaur konstruerad? Vilken skillnad är det mellan att 
indexera med en tesaur eller ämnesord? Hur förhåller sig indexerare/katalogisatörer 
till dessa? Används en tesaur och eller ämnesord av informationssökare och i vilken 
utsträckning? Relationen mellan användaren, indexeraren och det sökta materialet står 
i fokus för uppsatsen. 

Metod 
I första delen av undersökningen beskrivs indexeringsspråken, Library of Congress 
Subject Headings (förkortat till LCSH), Svenska ämnesord (förkortat till SAO) och 
Art & Architecture Thesaurus (förkortat till AAT) utifrån Elaine Svenonius 
bibliografiska språkanalys där hon definierar indexeringspråk och klassifikationsspråk 
som subject languages.3 Hon anser att genom att titta på språkets delar vokabulär, 
semantik, syntax och pragmatik skall man kunna se ett språks karakteristika som 
indexeringsspråk. 

LCSH används på de flesta bibliotek i U.S.A. och även på flera andra håll i 
världen, bland annat i Sverige i LIBRIS där man gör en avbildning av svenska 
ämnesord till LCSH ämnesord. SAO används inom både folkbibliotek och 
forskningsbibliotek i Sverige.4 AAT är en ämnesspecifik tesaur men används inte på 
något av de konstbibliotek jag har undersökt. Den används däremot mycket både i 
U.S.A. och England, bland annat av National Art Library.  

I andra delen av undersökningen har jag valt några bibliografiska poster 
indexerade med LCSH ämnesord (Library of Congress), SAO ämnesord 
(Konsbiblioteket, konstvetenskapliga institutionen i Uppsala och Konstfack) och 
slutligen med AAT tesauren (National art Library i England). 

                                                 
2 Aitchison, J., 1991, ”Subject Control: Thesaurus Construction Standards”, s. 128. 
3 Svenonius, Elaine, 2000, The Intellectual Foundation of Information Organization, s. .53 ff. 
4 I de flesta fall talar man om att man ”mappar” termer till varandra. I databasen kopplar man motsvarande termer 
från olika ämnesordsregister till varandra, till exempel SAO till LCSH och det franska RAMEAU till LCSH. Det 
är också vanligt i flerspråkiga tesaurer  till exempel i utvecklandet av MACS (Multilingual Access to Subjects). 
http://www.kb.se/bus/rameau.htm. (030415). 
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 Tredje delen av undersökningen består av kvalitativa intervjuer med fem 
katalogisatörer/indexerare på tre konstbibliotek, Konstbiblioteket i Stockholm 
(förkortat till N), konstvetenskapliga institutionens bibliotek vid Uppsala universitet 
(förkortat till KIBUU) och Konstfacks bibliotek i Stockholm (förkortat till KO). Hur 
katalogisatörerna/indexerarna på dessa bibliotek ser på indexeringsspråket de 
använder kommer att vara i fokus.  

Sista delen av undersökningen är en enkätundersökning bland studenter som läser 
konstvetenskap vid Stockholms universitet. Enkäten handlar om sökstrategier, sökord, 
ämnessökningar, och kunskap om indexeringsspråk. Metoden är kvantitativ och 
resultaten av undersökningen redovisas i form av tabeller och analyseras utifrån dessa.  

Hjörlands aktivitetsteori och domänanalys är till en del den teoretiska ramen för 
uppsatsen och används i den avslutande analysen av undersökningarna där det utifrån 
denna ram diskuteras hur indexeringsspråk, institution och praktiserande indexerare 
och användare samverkar inom kunskapsorganisationen.5 Kontexten är relationen 
mellan användare, dokument, indexerare, och det bibliotek som använder dessa språk. 

Centrala begrepp 
Begreppet kunskapsorganisation definieras och begränsas olika av olika författare. 
Jag kommer i uppsatsen att utgå ifrån Rowleys och Farrows definition av att 
information är objektiv information som förvandlas till kunskap när den når den som 
har sökt informationen.6 Dessa författare menar att kunskap skapas vid 
informationsförmedlingen där inhämtandet av information omvandlas till subjektiv 
kunskap. I processen finns också den tidigare kunskapen och den nya omtolkningen 
av kunskap. Information är med andra ord en form av kunskap. Kunskap går inte att 
organisera men information som hänvisar till och förmedlar kunskap kräver 
organisation. Rowley och Farrow menar att när man organiserar kunskap måste man 
ta hänsyn till den sökta informationens relevans för användaren, var denna kunskap 
skall organiseras och i vilket syfte, och vilket system som skall användas.7  

En av informationsvetenskapens pionjärer Calvin Mooers, formade begreppet 
information retrieval (IR) i början av 50-talet och definierade problemområdet för 
forskningen med följande frågeställningar: Hur skall man presentera och organisera 
information intellektuellt? Hur skall man specificera en sökning? Vilka system och 
vilken teknik skall man använda för dessa processer?8  

                                                 
5Albrechtsen, Hanna & Hjörland, Birger, 1997, ”Information Seeking and Knowledge Organization”, s. 139 ff. 
6 Jmfr. det kognitiva synsättet där information är potentiell kunskap för användarna 
7 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing Knowledge. An Introduction to Managing Access to 
Information, s. 3 ff. 
8 Saracevic, Tefko, 1997, ”Users Intermediaries in Information Retrieval”, s. 233, 
http://www.scils.rutgers.edu/~tefku/Saracevic_UM97.pdf. Nedladdad 030331. 
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IR-forskningen har handlat om dessa områden de senaste decennierna. Fokus har 
varit på användaren och dennes sökningar i olika system. Relevansmätningar, 
återvinningsgrad och precision i sökningar har varit en del av den kvantitativa 
forskningen. De senaste åren har informationsprocessen och användarens 
sökbeteenden kommit att utgöra mer och mer av forskningen inom IR, med ett 
kvalitativt forskningssätt i sikte och det kognitiva synsättet har fått mer plats inom 
forskningen.  

Indexeringsterm är en term eller ordkombination som används för att beskriva 
en aspekt på ett dokuments innehåll.9  

Ämnesord är ord ur det naturliga språket som används som termer i ett 
indexeringsspråk, eller som okontrollerade ämnesord.10 

Kontrollerad vokabulär är en lista av godkända indexeringstermer. Det kan vara 
ett ämnesordsregister eller en tesaur som visar en alfabetisk lista eller en systematisk 
översikt över språkets struktur.11  

En tesaur är en standardiserad ordlista där man ordnar indexeringstermerna 
systematiskt och alfabetiskt och där förhållanden om inbördes relation mellan 
termerna framgår. Varje term har en hänvisning till direkt överordnade, underordnade 
eller närbesläktade termer.12 Ordet thesaurus kommer ursprungligen från grekiskan 
och betyder en skatt och har använts i århundraden för betydelsen lexikon eller 
samling av ord. I World Science Information System of UNESCO ges följande 
definition av tesaur: 

A thesaurus may be defined either in terms of its function or its structure. In terms of function, a 
thesaurus is a terminological control device used in translating from the natural language of 
documents, indexers or users into a more constrained ”system language” (documentation 
language, information language). In terms of structure, a thesaurus is a controlled and dynamic 
vocabulary of semantically and generically related terms which covers a specific domain of 
knowledge.13 

Enligt Rowley finns det huvudsakligen två sätt av klassificera ämnen i system. Den 
enumerativa klassifikationen (som DDC, LCC och SAB) är den där man delar in 
alla ämnen uppifrån och ned hierarkiskt. Den bibliografiska klassifikationen har 
historiskt följt Linnés princip i denna uppdelning och ordnande i en enumerativ 
ordning. Det andra sättet är det facettanalytiska där man ordnar ämnen i facetter och 
inom varje facett förekommer ett ämne bara en gång.14 

                                                 
9 Benito, 2001, s. 294. 
10 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, Ämnesordsindexering, s. 83. 
11 Benito, 2001, s. 294. 
12 Benito, 2001, s. 297. 
13 Foskett, Douglas, 1985, ”Thesaurus”, s. 271.  
14 Rowley, 2000, s. 196. 
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Facettanalysen introducerades av Ranganathans på 1930-talet. Han ansåg att 
man kunde använda fem kategorier eller facetter för beskrivning av allt bibliografiskt 
material. Dessa fem kategorier är personlighet, materia, energi, plats och tid 
(PMEST).15 Enligt Ranganathan kan man analysera ett ämne och hitta delar 
tillhörande någon av dessa fem kategorier. Denna analys har blivit mer och mer 
använd speciellt gällande tesaurkonstruktioner men även till en del inom de 
enumerativa klassifikationssystemen.  

Prekoordination sker vid indexering där indexerare lägger ämnesord eller termer 
i viss ordning eller strängar. Ett indexeringsspråk kan vara prekoordinerat i strukturen, 
termerna är redan bestämda innan indexerare använder dessa. 

Postcoordination sker vid sökningstillfället. Den som söker i databasen väljer 
ordingen på söktermerna.  Ett indexeringsspråk kan vara mer eller mindre pre-eller 
postcoordinerat i strukturen.16 

SABs ämnesord är en förkortning för Svenska Allmänna Biblioteksföreningens 
ämnesord. Det är en lista av termer som har genererats ur SABs klassifikationssystem 
och utarbetats vidare som indexeringsspråk. De finns som klassifikationsrubriker i: 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesordsregister. Alfabetisk del. 

SAO är förkortning för Svenska ämnesord och är den lista eller det register över 
ämnesord som används vid indexering. Man indexerar med SAOs ämnesord när 
poster förs in i nationaldatabasen LIBRIS till exempel.  

BUS är en förkortning för enheten för bibliografisk utveckling och samordning 
vid Kungliga biblioteket vilken har som uppgift att främja enhetlighet och kvalitet i 
den nationella databasen LIBRIS. BUS har huvudansvar för arbetet med ämnesord, 
klassifikation och auktoritetskontroll av namnformer för personer och institutioner 
och ansvarar för databasen innehållande svenska ämnesord (SAO).17 SAO finns fritt 
tillgängligt online på KBs hemsida för bibliotek och andra söktjänster.  

Avgränsningar 
Inom biblioteks-och informationsvetenskapen har en stor del av forskningen om 
kunskapsorganisation handlat om flera olika universella klassifikationssystem och 
dessas relevans i kunskapsorganisationen utifrån epistomologiska frågor.18  

Kunskapsproduktion och tvärvetenskaplighet har fokuserat på forskning kring 
frågan om i hur stor utsträckning de numera mycket använda klassifikationssystemen 
motsvarar den kunskapsproduktion som universitet och andra kunskapsproducerande 
institutioner skapar. Uppsatsen tar inte upp aspekter på i vilken grad 

                                                 
15 Rowley, 2000, s. 238. 
16 Rowley, 2000, s. 146. 
17 http:// www.kb.se/bus/om/default.htm, 030331 
18 Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 30 ff. 



 7 

klassifikationssystem och indexeringstermer är tidsenliga och aktuella i relation till 
definition av ämnen. I uppsatsen behandlas endast frågan om indexering utifrån hur 
indexerare/katalogisatörer och användare ser på det indexeringsspråk som är i 
användning. I avsnittet om klassifikations- och indexeringsteori kommer ändå 
forskningen inom fältet att belysas till en del eftersom dessa frågor är svåra att helt 
skilja åt. 

Konsekvensmätningar inom indexeringsprocessen har bedrivits en hel del inom 
forskningen. I uppsatsen kommer jag inte att behandla detta område eftersom jag 
anser att indexeringskonsekvensen mellan katalogisatörer inte är det viktigaste, utan 
relationen mellan den indexerande institutionens uppfattning om termer (ämnet sett 
utifrån den indexerande institutionens synvinkel) och användarnas kännedom om 
dessa som är det mest betydande. I avsnittet om tidigare forskning kommer jag ändå 
att redogöra för en del forskning inom ämnet eftersom jag i uppsatsen använder 
begrepp relaterade till den forskningen. 

Disposition 
Uppsatsen är organiserad på följande sätt.  

Teori och metod 
Detta avsnitt handlar om hur teori och metod kommer att användas i uppsatsens 
undersökningsdel. I stora drag koncentreras uppsatsen kring två frågeställningar: hur 
ser ett indexeringsspråk ut och hur använder indexerare/sökare detta 
indexeringsspråk? Därför har jag valt att teoretiskt rikta mina blickar mot en 
språkinriktad teori där man använder begreppen vokabulär, semantik, syntax och 
pragmatik för analys av indexeringsspråken. Övergripande ram är Hjörlands 
aktivitetsteori som inbegriper domänanalys och där man utgår ifrån aspekter som till 
del bottnar i det kognitiva synsättet. 

Tidigare forskning 
Här kommer att ges en översikt över huvudsakligen två forskningsfält, 
kunskapsorganisation där klassifikations- och indexeringsteori är det första. Det andra 
är en översikt över relevant forskning inom IR- fältet. 

Undersökning 
Undersökningsavsnitt I handlar om indexeringsspråken LCSH, SAO och AAT. Där 
analyseras dessa utifrån fyra kategorier: vokabulär, semantik, syntax och pragmatik 
enligt Svenonius. Denna analys och jämförelse anser jag vara nödvändig för de andra 
delarna av undersökningen. I undersökningsavsnitt II jämförs indexeringsspråken 
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LCSH, SAO och AAT genom att jag analyserar några bibliografiska poster 
indexerade med dessa. 

Undersökningsdel III innehåller en redovisning och en analys av intervjuer med 
indexerare/katalogisatörer på tre konstbibliotek, två i Stockholm och ett i Uppsala. 
Sista undersökningsavsnittet, del IV, är redovisning av enkätundersökningen där 
studenter och deras sökstrategier behandlas.  

Sammanfattande analys.  
I detta avsnitt görs en sammanfattande slutanalys där uppsatsens resultat redovisas 
under tre rubriker: Indexeringsspråken, Indexerande bibliotek och Användarna. 

Sammanfattning 
I detta avsnitt görs en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Kunskapsorganisation handlar i allra högsta grad om organiserandet av information 
(kunskap) och om kommunikationen mellan de instanser som producerar information 
och de som söker denna information. Kommunikation sker på flera nivåer i 
kunskapsorganisationen men nästan alltid via ord och mening förmedlade med ett 
eller flera språk. Hur har man organiserat denna kunskap och vilka har haft 
tolkningsföreträden i detta sammanhang? Uppsatsens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter baseras på de teorier Birger Hjörland har framfört i en rad arbeten där 
han framhåller att man kan se kunskap som en del av det sociala och kulturella fält 
som skapas av människan via erfarenhet och behov av information. I andra delen av 
det teoretiska avsnittet behandlas ett indexeringsspråk utifrån dess beståndsdelar. 
Denna bygger på Elaine Svenonius teorier om indexeringsspråk. 

Aktivitetsteori och domänanalys 
Birger Hjörlands utgångspunkt i aktivitetsteorin kan man se som en teoretisk ram för 
uppsatsen. Aktivitetsteorin utvecklades utifrån psykologiska-antropologiska teorier 
där man ser människan som en aktiv kunskapsinhämtande varelse. Kunskap inhämtas, 
återskapas och kommuniceras. Hjörland menar att det som definieras som kunskap är 
relaterat till historiska, sociala och kulturella faktorer. Begrepp definieras utifrån vad 
vi lär oss i våra kulturella miljöer och hur vi blir påverkade i dessa miljöer. Vi är 
påverkade av den kunskap som har skapats tidigare och av hur den har uttryckts 
genom kultur, ideologier och vetenskap.19  

                                                 
19 Albrechtsen, & Hjörland, 1997, s. 139. 
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Aktivitetsteorin grundar sig på ett holistiskt förhållningsätt där utgångspunkten är 
att vetenskapliga discipliner och andra institutioner som existerar inom samma fält 
producerar innehåll (meaning). Det handlar om skapandet och utvecklandet av 
disciplinära och interdisciplinära kommunikationsmönster som kan ske i form av 
strukturering av dokumentation.  

Hjörland menar att de språk vi använder i IR- systemen för att ge dokument 
identitet är en form av sådan kommunikation mellan de som producerar kunskap och 
användare. Vidare menar Hjörland att producenter, användare, informationssystem 
och informationsförmedlare ofta utvecklas inom samma ämnesområde eller domäner 
och att denna utveckling skapas genom ett ömsesidigt beroende.20 

Nära relaterad och vilande teoretiskt i aktivitetsteorin är Hjörlands domänanalys. 
Att organisera kunskap är enligt Hjörland den mest betydelsefulla verksamheten inom 
informationsvetenskapen. Det gäller för användaren att kunna hitta och känna igen 
den kunskap som organiseras.21 Hjörland menar att informationsvetenskapliga 
metoder och teorier borde ta mer hänsyn till domänspecifika behov både vad gäller 
forskning och praktik.  

The core idea of the specialist library approach may be that information resources should be 
identified, described, organised and communicated to serve specific goals.22 

Inom olika domäner eller kunskapsproducerande instanser går kommunikationen efter 
vägar som har lagts ut på grund av denna domäns tradition och historia. Det finns 
många kunskapsdomäner i samhället varav den akademiska produktionen av kunskap 
är en och där man använder viss typ av terminologi inom de olika disciplinerna. 
Terminologin kan variera från en domän till en annan, och i processen av 
kunskapsorganisation har det betydelse för användaren och sökaren att det råder 
någon sorts enhetlig kännedom om hur denna terminologi varierar och används.  

Att flera delar av det informationsvetenskapliga fältet skulle kunna ingå i detta 
närmande till domänanalysen anser Hjörland vara av stor vikt för den framtida 
forskningen. Med specialkunskap inom olika domäner skulle informationsvetare 
kunna ge klarare ingångar för användare och djupare insikt för dem som arbetar med 
att organisera kunskap om de olika disciplinerna. 23  

Domänanalysen kan man således se som en av många forskningsmetoder 
tillämpade inom ett speciellt ämnesområde inom det informationsvetenskapliga fältet. 
Man tar hänsyn till de specifika förhållanden som gäller inom ämnet utifrån aspekter 

                                                 
20 Albrechtsen, & Hjörland, 1997 s. 142. 
21 Albrechtsen, & Hjörland, 1997 s. 136. 
22 Hjörland, Birger, 2002, ”Domain Analysis in Information Science”, s. 422 
23 Hjörland, Birger, 2002, s. 422 ff 
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som vad ett ämne är, hur de vetenskapliga institutionerna definierar ett ämne och hur 
dessa impliceras i de kunskapsorganiserande språken.  
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Enligt Hjörlands analys har alla discipliner historiskt utvecklat egna grundkoncept 
eller kategorier som ämnet delas in efter och som används internt inom dessa. Dessa 
skapar sedan de traditioner som förs vidare i de olika kunskapsstrukturerna. Under 
olika paradigmer lägger man vikt vid olika koncept och kategorier inom ämnet. 
Domänanalysen innebär en analys av olika domäners kommunikationsvägar, av 
kunskapsproduktion och av hur kunskapsorganisationen påverkas och ser ut utifrån 
hur dessa vägar struktureras.24  

Elaine Svenonius och bibliografiska språk 
De övergripande teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är de ovan redan 
beskrivna. När det gäller teorier för indexeringsspråk använder jag Elaine Svenonius 
beskrivningar av bibliografiska språk som hon definierar i boken The Intellectual 
Foundation of Information Organization.25 

Svenonius anser att för att förstå hur akten av att organisera kunskap har 
utvecklats till det den är idag är det viktigt att tänka på vad det är som har styrt den 
intellektuella grunden för informationsorganisationen. Detta är enligt Svenonius de 
filosofiska riktningarna under 1900-talet med huvudvikt på systemteori, 
vetenskapsfilosofi och språkfilosofi. 

Systemteori 
Generella lagar för system oavsett om de är fysikaliska, biologiska eller sociala har 
varit den teoretiska ansatsen inom systemteorin som introducerades av von 
Bertalanffy på 1920-talet men som han själv har uttryckt var det ett vedertagit sätt att 
se på världen långt tidigare.26  

Its credo encompasses a belief in purpose as opposed to chance processes, a way of looking at 
phenomena in terms of their organization and structure, and a conviction that general laws and 
principles underlie all phenomena.27 

Vetenskapsfilosofi 
Det är den logiska positivismen som ligger som grund från början av 1900-talet med 
principer om verifieringsmöjligheter. Den logiska positivismen är en extrem form av 
empirism. Påståenden om verifierbara fenomen påstås vara sanna om de bevisas. 
Snön är vit om det är bevisat att den är vit.28 Mycket av forskningen inom 
informationsvetenskapen har varit bunden till denna syn som t.ex. har resulterat i en 

                                                 
24 Hjörland, Birger, 2002, s. 422 ff 
25 Svenonius, 2000, The Intellectual Foundation of Information Organization,  
26 Svenonius, Elaine, 1992, ”Classification: prospects, problems and possibilities”, s. 13.  
27 Svenonius, 2000, s. 4. 
28 Svenonius, 1992, s. 13. 
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del kvantitativa undersökningar. Forskning kring mätningar av återvinning av 
dokument och deras relevans för den som söker är exempel på detta. 

Increasingly since the 1930s, understanding of the information universe and , in particular, how it 
is organized and navigated has been pursued through ”scientific” research.29 

Språkfilosofi  
De viktigaste frågorna inom modern språkfilosofi handlar om frågor som: Vad är 
mening och hur är mening relaterad till språkanvändarna?30 Språkforskningen har i 
stora drag haft två huvudinriktningar under 1900- talets början: den logiska 
positivismen som var en lingvistisk form av radikal empirism med principer om 
verifiering och Wittgensteins filosofi om lingvistisk analys. Wittgensteins 
språkfilosofi handlar bland annat om att ett ords betydelse beror på dess användning 
och användning är beroende av regler som påminner om regler för olika spel, så 
kallade språkspel. Språkets användning i praxis bestämmer meningen hos ett enskilt 
språkligt uttryck. Att vi kan förstå och mena något med ett uttryck, när meningen är 
bestämd av användningen, som inte är närvarande vid tidpunkten för menandet eller 
förståelsen, är en av de mest centrala frågorna i Wittgensteins senare filosofiska 
arbeten.31 

Bibliografiska språk 
Svenonius definition av informationsorganisation är att begreppet information har 
betydelsen ”någonting som meddelas” eller ”innehållet i ett meddelande” (min 
översättning) där hon liknar innehållet vid mänsklighetens dagbok och detta skall 
sparas till eftervärlden.32  

Den information som skall organiseras måste beskrivas och till dessa 
beskrivningar använder man bibliografiska språk, ”special-purpose” språk som 
används efter bestämda överenskomna regler.  

As a first cut, bibliographic languages can be devided into those that describe information and 
those that describe its documentary embodiments-that is, those that describe works and those that 
describe their particualar space-time manifestation in the form of books, videos, CDs, and so on.33 

Indexeringsspråk och klassifikationsspråk är de två språk som används vid 
beskrivning av ett dokuments innehåll. Svenonius hävdar att varje språk består av 
vokabulär, semantik, syntax och pragmatik. Enligt Svenonius gäller detta också för 

                                                 
29 Svenonius, 2000, s. 5. 
30 Nationalencyklopedin, 1995, del 17, s. 158. 
31 Nationalencyklopedin, 1995, del  20 s. 8. 
32 Svenonius, 2000, s. 8 
33 Svenonius, 2000, s. 53. 
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indexeringsspråk. De bibliografiska språkens vokabulär består av både enkla och 
sammansatta uttryck använda för benämningen av abstrakta begrepp (entities), 
egenskaper och relationer. Relationerna utgör det bibliografiska språkets semantik. 
Den ordning dessa relationer får bildar språkets syntax. Slutligen menar Svenonius att 
pragmatiken består av specifikationer och villkor för tillämpning av språket. 
Pragmatiken ger vägledning för omfattningen av en beskrivning och villkor, under 
vilka en viss beskrivande term tillämpas av en indexerande institution på ett verk.  

The advantage to be gained by looking at the act of organizing information as the application of a 
special-purpose language is that linguistic constructs such as vocabulary, semantics and syntax 
then can be used to generalize about, understand, and evaluate different methods of organizing 
information.34 

Dessa teoretiska utgångspunkter är centrerade kring indexeringsspråket och den 
kommunikation som pågår mellan användaren/indexeraren om dokumentet och dess 
innehåll. 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt handlar om tidigare forskning inom kunskapsorganisationen och IR- 
området. De två fälten tangerar varandra. I avsnittet om klassifikationsforskning 
redovisas forskningen inom klassifikationsteori och den sociala kontext systemen är i 
samspel med. Inom IR- området redovisas forskning av konstruktionsmässiga 
aspekter av ett klassifikations- eller indexeringssystem. 

Klassifikationsteori  
Att klassificera kunskap i olika discipliner ligger bakom den bibliografiska 
klassifikationen. Tidigt exempel på ett ämnesuppdelat bibliotek är dokumenterat från 
en bibliotekarie i Alexandria år 260 - 240 f.kr. där han använder fem huvudklasser för 
att hålla ordning på papyrusrullarna.35 På 1600-talet såg Francis Bacon tre 
huvudklasser som grundklasser för att klassificera kunskapens värld.36  

Klassifikationsforskning inom biblioteks-och informationsvetenskapen har varit 
etablerad sedan andra halvan av 1800-talet.37 Paul Otlet och Henry LaFontaine är två 
av den tidens förgrundsgestalter inom klassifikationsforskningen. Deras bidrag ligger 
till stor del som grund för det universella klassifikationssystemet UDK.38  

                                                 
34 Svenonius, 2000, s. 6. 
35 Dessa är Juridik, Filosofi, Historia, Retorik, Varia. Se: Benito, 2001, s. 109. 
36 Historia, Poesi, Filosofi., Benito, 2001, s. 110. 
37 Hansson, 1999, s. 30. 
38 Benito, 2001, s. 110. 
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Två grundläggande sidor av klassifikationsforskningen anser forskaren Joacim 
Hansson är viktiga att hålla isär.39 Den systematiska forskningen som handlar om 
själva konstruktionen och utvecklandet av ett klassifikationssystem och vidare de 
teoretiska utsagor ”för olika aspekter av bibliografisk klassifikation som sträcker sig 
utöver de enskilda systemens konstruktion”.40  

Den bibliografiska klassifikationen har som grund det vetenskapliga samfundets 
syn på disciplinerna. Den bibliografiska klassifikationen, där böcker och dokument 
organiseras och sorteras fysiskt i ett bibliotek och surrogatinformation om dessa 
dokument sorteras i form av bibliografiska poster i databaser, följer denna 
epistomologiska grund. Enligt Hansson går att urskilja tre grundläggande synsätt som 
ligger som grund för diskussionen om problematiken av klassifikationsforskningen. 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot ett ”kunskapsuniversum” vars struktur existerar 
objektivt och evigt. Klassifikationssystemets uppgift är att spegla denna universella 
kunskapsstruktur. 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samlade vetandet i världen. Denna syn 
implicerar en kognitionsorienterad syn på klassifikation där systemet fungerar som en intermediär 
mellan ett antal sätt att tänka om och formulera ett dokuments meningsbärande innehåll, som dem 
hos dess författare, klassifikatören och användaren. 

Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samhälle i vilket det tillkommer och fungerar. 
Utgångspunkten är i detta synsätt materialistisk så till vida att det ses som omöjligt att konstruera 
ett universellt klassifikationssystem som inte samtidigt är en spegel av den tid och det samhälle i 
vilken det har att fylla sin funktion.41 

Forskningen inom klassifikationsteorin har till större del handlat om det Hansson 
menar är den systematiska forskningen, det vill säga utvecklandet och konstruktionen 
av befintliga system och eventuellt skapande av nya. Aspekter rörande det som 
sträcker sig utöver systemen har fått mindre men ökad uppmärksamhet på senare år.  

Utveckling och skapandet av klassifikationssystem har följt olika linjer i olika 
tider. Att klassifikationssystemen är producerade i en social och kulturell kontext där 
de återspeglar det samhälle de skapas i har flera forskare uppmärksammat i allt större 
grad och därmed påpekat de svagheter som dessa har som kunskapsorganiserande 
verktyg. Till exempel har den kanadensiska forskaren Hope A. Olson kritiserat 
klassifikationsteorier och system som baseras på ett objektivt kunskapsuniversum 
utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. Genom sina analyser har Olson: 

                                                 
39 Hansson, 1999, s. 30. 
40 Hansson, 1999, s. 30. 
41 Hansson, 1999, s..32. 
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lyckats blottlägga Deweys tillhörighet i en amerikansk universitetsrelaterad manscentrerad 
medelklassdiskurs som var dominerande på en rad områden i det amerikanska samhället under 
andra halvan av 1800-talet. 42 

Om man jämför tre stora universella klassifikationssystem, Library of Congress 
Classifikation (LCC), DDC och det ryska Bibliothecal-Bibliographic Classification 
(BKK) framträder en uppsjö av ideologiska och kulturella värderingar som skiljer 
dessa åt.  

In DDC and LCC the principal Weltanschauung is white, Protestant, English, capitalist male 
unless otherwise indicated[…]In the BBK, the equivalent is assumed to be white, atheist, Russian 
(ie European), Party member. 43 

Att utgå ifrån de principer som de vetenskapliga disciplinerna delar och organiserar 
sin kunskap efter, anser Hjörland vara den mest lämpliga grunden för analys inom 
kunskapsorganisationen.44 Hjörland och Albrechtsen analyserar metoder för den 
vetenskapliga och den bibliografiska klassifikationen som de anser följa fyra 
vetenskapsfilosofier. Dessa fyra är: empirism, rationalism, historicism och 
pragmatism.45 Enligt Hjörland et al. handlar den empiriska bibliografiska 
klassifikationen46 om att dokument samlas i ”kluster” på basis av likheter, till exempel 
de innehållande samma termer, inom traditionella IR-system eller bibliografisk 
sammanställning.  

Den bibliografiska klassifikation som baseras på det rationalistiska synsättet är till 
exempel facettanalysen som bygger på logisk indelning och ”eternal and 
unchangeable categories” och innefattar enligt denna analys Ranganathans system 
Colon Classification. De historicism- baserade systemen bygger på utvecklingen av 
”knowledge producing communities (the division of scientific labor)”, till exempel 
som i DDC där man sorterar ämnen efter discipliner (till skillnad från det facetterade 
systemet).47 Slutligen anser Hjörland et al. att de pragmatiskt skapade systemen 
bygger på kritisk analys av de kulturella influenserna (cultural warrant) och 
kunskapsutvecklingen. Här nämner han exempel som Francis Bacon, de franska 
encyclopeadisterna och marxisterna.48 

De universella klassifikationssystemen är skapade för ”världens hela samlade 
kunskap”, men vissa som LCC (Library of Congress Classifikation) har utgångspunkt 
i de samlingar biblioteket som skall använda systemet förvärvar. SAB, det svenska 

                                                 
42 Hansson, 1999, s. 38. 
43 Wilson, Allan, 1992, ”The Hierarchy of Belief: ideological tendentiousness in universal classification”, s. 394. 
44 Hansson, 1999, s. 35. 
45 Hjörland, B., Albrechtsen, H., 1999, ”An Analysis of Some Trends in Classification Research”, s. 134. 
46 Den vetenskapliga klassifikationen lämnar jag utanför i denna redogörelse.  
47 Hjörland, B., Albrechtsen, H., 1999, s. 131 ff. 
48 Hjörland, B., Albrechtsen, H., 1999, s. 131 ff. 
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systemet, är likaså ett universellt klassifikationssystem tänkt först när det skapades för 
att användas för svenska folkbibliotek.49 Andra system kan ha gjorts för lokala behov, 
små bibliotek och ändå vara konceptuellt universella system, som skall inrymma 
”kunskap om hela världen”. The Art & Architecture Thesaurus är ett 
klassifikationssystem som inte är ett universellt system utan omfattar ett 
ämnesområde.  

Om klassifikationssystem görs i enlighet med den tid som de skapas i borde ett 
system som är omkring hundra år gammalt ha genomgått en hel del ändringar. 
Diskussion om de olika klassifikationssystems duglighet över tiden pågår hela tiden. 
Maktförhållanden, politiska ideologier, värderingar, olika discipliners 
ämnesuppfattningar och forskning inom nya ämnen som ändras utgör en dynamik 
inom kunskapsproduktionen som skulle av naturliga skäl ändra statiska eller ”frusna 
ideologier” och därav dess återspeglingar i kunskapsorganisationen. Var produceras 
kunskap och vilka dokumenterar produktionen av kunskap? Det företräde universitet 
och religiösa institutioner hade för några hundra år sedan för kunskapsproduktion och 
ofta verifiering av det som kunde relateras till begreppet ”sanning”, var finns detta 
företräde idag? 

Classification schemes and their categories, divisions, and subdevisions, are based on social 
consensus about knowledge. Yet consensus itself differs from one society to another, one 
historical period to another, as well as by discipline.50 

”Aboutness” analys 
Ämnesrepresentation har länge varit föremål för intresse som en metod att föra 
information inom samma ämne ihop och är nära förknippad med klassifikation.  

Att analysera innehåll av dokument och använda de termer som ges i 
kontrollerade vokabulär är ofta i nära relation till det klassifikationssystem som dessa 
utgår ifrån. Indexering är en sorts klassifikation eftersom man tilldelar ett dokument 
en tillhörighet till ett ämne, ett ämne som redan finns i ett system av klassifikation 
eller annan organiserad konceptuell struktur. Men indexeringen ligger ändå på en 
annan nivå. Den ligger i nivå med bokens unika innehåll. Att säga vad ett dokument 
handlar om och att ge det en plats i ett klassifikationssystem tillsammans med andra 
dokument eller beskriva dess innehåll med ett indexeringsspråk har länge varit ett 
diskussionsämne inom klassifikationsteorin. 

Fairthorne talar om skillnaden mellan extensional och intentional aboutness51 där 
det förstnämnda syftar på den inneboende ämnestillhörighet som boken har men det 

                                                 
49 Hansson, Joacim, 1995, ”Framväxten av `Klassifikationssystem för svenska bibliotek` mot bakgrund av 
folkbibliotekens tidiga utveckling och äldre svenska klassifikationspraxis”, s. 20 ff. 
50 Quinn, Brian, 1994, ”Recent Theoretical Approaches in Classification and Indexing”, s. 143. 
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senare syftar på den intention som bibliotek eller låntagare har när dessa söker 
/förvärvar boken. Ett dokument har flera ämnen beroende på vem det är som söker 
efter det, varför och i vilket syfte. Beghtol väljer att använda begreppen aboutness och 
meaning där hon menar att aboutness är det övergripande ämnet som ett dokument 
kan placeras inom men meaning handlar däremot om flera olika vinklingar på 
innehållet. 

There is, of course, a strong relationship between a document´s aboutness and its potential 
meanings for individuals, so the distinction should not be taken as a rigid one, but it clarifies the 
point that a document may have only one aboutness, but an unlimited number of meanings.52 

Beghtol menar att de flesta teorier om vad ett dokument handlar om (inom biblioteks-
och informationsvetenskapen) har utgått ifrån ovannämnd definition och att det inte 
har diskuterats hur till exempel indexerare eller katalogisatörer skulle skilja emellan 
dessa. Hon vill hellre använda begreppet aboutness analysis än subject analysis 
eftersom det senare begreppet innefattar både ett dokuments aboutness och meaning.53  

Facettanalys 
Ämnesbeskrivning av dokument har traditionellt gjorts med tillämpning av 
klassifikation eller/och tilldelning av termer eller fraser från standardiserade 
ämnesordslistor. Kaiser introducerade 1911 i sin bok Systematic Indexing ett 
indexeringsspråk.54 Man hade länge använt termer ur klassifikationspråken, s.k. 
subject headings, som skulle fånga ämnets kärna. Indexeringstermerna är 
innehållsanalytiska och sätts till beskrivning i strängar av ord. Han menade att 
indexeringen innehöll två steg, en ämnesanalys och tillämpning av ämnesord. De 
indexeringsspråk som använder denna analys har kommit att kallas för analytico-
synthetic languages till skillnad från enumerative languages.55 Frasen analytico-
synthetic är hämtad från dessa två processer, det att analysera och att göra en syntes 
av innehållet. 

The enumerative-synthetic distinction is between languages whose allowable expressions are 
listed in an authority file and languages whose expressions can be created from a basic core 
vocabulary using the syntax rules of the language.56 

                                                                                                                                            
51 Beghtol, Clare, 1986, ”Bibliographic Classification Theory and Text Linguistics: aboutness analysis, 
intertextuality and the cognitive act of classifying documents”, s. 84 ff. 
52 Beghtol, 1986, s. 85. 
53 Aboutness analysis skulle man kunna översätta med innehållsanalys och subject analysis med ämnesanalys. 
Beghtol menar att aboutness analysis täcker både vad dokumentet handlar om och den potentiella betydelsen för 
olika individer. 
54 Svenonius, 2000, s. 173. 
55 Svenonius, 2000, s.173. 
56 Svenonius, 2000, s.173 
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Begreppet facett introducerades av Ranganathan och han var den förste inom 
informationsvetenskapen som utvecklade teorin om facettanalysen. Den analys 
Ranganathan förespråkade bygger på att man delar varje ämne i olika grupper av 
begrepp (facets). Sedan kan man välja begrepp ifrån dessa kategorier till strängar av 
beskrivningar. Flesta klassifikationsscheman har till en del eller fullständigt blivit 
omstrukturerade till en facetterad struktur. Ranganathans Colon Classifikation (C.C.) 
som publicerades 1933 består av klassifikationsnotationer som indikerar facetterna, 
förutom notationer, symboler som dubbelkolon. Klassifikationssymbolen 
representerar en ämnesordssträng som är sammansatt från facetterna. 
Citationsordningen inom C.C. följer vissa regler PMEST.57 Flera 
klassifikationscheman har influerats av Ranganathans C. C. Till exempel har DDCs 
klassifikationssystem avdelning Class 78 om musik influerats av C.C.58  

Information retrieval-IR  

System, användare och interaktionen emellan dessa 
IR- forskningen har tidigare till en stor del handlat om forskning kring återvinning av 
dokument och om sökningsresultatets relevans för användaren. Vid Cranfield College 
i England, formulerades under 50-talets slut, begreppen återvinningsgrad och 
precision. Dessa används för att kunna mäta effektiviteten vid sökning av dokument. 
Återvinningsgrad är i vilken mån man har lyckats hitta alla dokument som är 
relevanta inom ett ämne man söker.59 Med precision menar man relationen mellan 
antalet relevanta dokument som återfunnits och antalet återfunna dokument totalt. 
Under en lång period har systemet och användaren varit i fokus.  

Saracevic har gjort en modell över IR- interaktioner som han kallar för ”stratified 
model of IR interactions”.60 I mitten finns gränssnittet och på var sin sida finns 
användaren och datorn. Saracevics menar att interaktionen mellan användare och 
dator går via ett gränssnitt. På användarens sida har man en yta, kognitiva-, känslo-
och situationsnivåer. På datorns sida har man nivåer som yta, ingenjörskonst, 
processing och innehåll.61 Hur användaren närmar sig systemet och hur systemet 
svarar på användarens aktioner är i centrum för Saracevics forskning. Interaktionen 
dessa emellan är enligt Saracevic dynamiska interaktioner och anpassningar från båda 
håll. När delar av information till exempel index eller val av sökkriterier presenteras 
för användaren i ett gränssnitt blir användarens sätt att söka avhängigt av hur detta ser 

                                                 
57 Maple, Amanda., 1995, ”Faceted Access: A Review of The Literature”, www.- 
sul.stanford.edu/depts/music/mlatest/BCC/BCC- historical/95WGFAM2.htm. Nedladdad 030120. 
58 Maple, 1995. 
59 Large, Andrew, 1999, Information searching in the online age , s. 279 f. 
60 Saracevic, 1997, s. 46. 
61 Saracevic, 1997,.s. 48. 
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ut och ger som följd en viss sorts feedback. Hur man skulle kunna utveckla system 
och använda användarundersökningar till detta har varit en stor del av Saracevics 
forskning. Saracevic ser kunskapen om användarnas behov som den centrala för 
utvecklingen av IR system.  

Den kognitiva forskningen användaren i fokus 
Flera kritiska forskare har tyckt att den kvantitativa forskningen inte har kunnat ge 
tillfredsställande svar på problemen kring sökning och relevans och i stället för att 
söka precisa mätningar av återfunna dokument har man fokuserat på användarna. Hur 
bär sig sökarna åt när de söker? Vad styr i sökprocessen? Belkin et al. konstruerade en 
modell för informationssökning som baseras på sökarens s.k. ”anomalous states of 
knowledge” (ASK).62 Där menar man att sökare har olika utgångspunkter när de 
påbörjar en sökning. De har olika bakgrund, behov av information och syfte med 
sökningarna.  

Den kognitiva forskningen har fokuserat på dessa frågor utifrån användarnas olika 
behov. Mätning av återfunna dokument och relevans av dessa för sökaren har fått 
mindre betydelse och användarnas beteende vid sökningar och de olika 
sökningsprocesserna kommit i centrum. Wormell har blivit känd för sin forskning om 
att biblioteksanvändarnas kunskap rörande ett ämne markant kan skilja sig från den 
ämneskunskap som en gång har uttryckts av en katalogisatör och därför kanske aldrig 
hittas av den som söker senare. Hon menar att för att kunna organisera kunskap måste 
man förstå hur människor tänker och handlar när de använder IR- system.63 

Carol Kuhltaus är en forskare som har utfört många studier kring 
informationssökningsprocessen. Kuhltau delar upp sökprocessen i flera steg som 
genererar olika informationsbehov och sökstrategier. Hennes forskning har bidragit 
med kunskapen om att en sökning inte alltid är rätt eller fel utan det beror på var man 
befinner sig i processen vad man anser vara relevant eller rätt för just den uppgiften 
man arbetar med. Sökaren anses inte vara en passiv del av ett system utan en aktiv 
dynamisk föränderlig användare. Som delvis Saracevic och även Kuhltau påvisar i 
sina teorier om interaktionen mellan användare och IR- system, har även den 
kognitiva forskningen inom området gett djupare ingångar i frågor rörande 
användarna och de olika systemen.64 

Pertti Vakkari vid Universitetet i Tampere i Finland gjorde en undersökning 1999 
som handlar om hur magisterstudenter ändrar sina sökmetoder och söktermer under 
sökprocessen, allt eftersom de får bättre insyn i eller kunskap om sitt ämnesområde. 

                                                 
62 Belkin, Nicholas J., 1989, ”The Cognitive Viewpoint in Information Science”, s. 12., och Ingwersen, Peter, 
1996b, ”Information and Information Science in Context”, s. 91. 
63 Wormell, Irene, 1992, Understanding information, s. 19. 
64 Kuhltau, C.C., 1993, Seeking meaning: a process approach to library and information services, s. 25 ff. 
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Undersökningens utgångspunkt var till en del den att informationssökning gör man 
för att hitta relevant information för att lösa ett problem eller fullfölja en uppgift. 
Ramen för undersökningen var Kuhltaus modell för informationsökning och idéer 
från den kognitiva psykologin. Ny kunskap ändrar till en del den ”gamla” kunskapen 
men styrs också av de idéer vi har om världen. Människor agerar ekonomiskt i grund 
och botten, så att tidigare kunskapsstrukturer används igen.65 

Vakkari nämner i sitt arbete att det inte finns många empiriska undersökningar 
om hur val av söktermer och söktaktik ändras under pågående sökning. Han redogör 
för några undersökningar som har gjorts som analyserar söktaktik eller ändring av 
termval generellt samt undersökningar om sambandet mellan ämneskunskap och 
sökprocessen. Till exempel kom Hsieh-Yee 1993 fram till att ämneskunskap blir en 
framträdande faktor om användaren har erfarenhet av sökningar sedan tidigare. 
Wildemuth studerade 1995 hur ämneskunskap hos medicinstuderande var relaterad 
till deras skicklighet i att söka, men hittade inga samband mellan kunskap, resultat 
och begreppsval. Wang redogjorde 1997 för resultat av en undersökning där individer 
visade ökad användning av smalare termer (Nt), bredare termer (BT) och relaterade 
termer (Rt) desto längre fram de kom i sina arbeten.  

Our study suggest that novices in a domain, structured terminological support would not only to 
improve search results by the use of more narrow terms, but might also support the user with ideas 
on how to differentiate the topic and interrelate its parts.66 

Undersökningarna visar att ämneskunskap och ökad erfarenhet av sökningar ger större 
möjlighet till lyckade sökningar men inte nödvändigtvis att studenterna känner sig 
nöjdare med sina resultat. De som söker kan bli nöjda med sina sökresultat om de är 
okunniga om vad de har missat.  

En betydande forskare inom det kognitiva paradigmet är Ingwersen.67 På grund av 
de förändringar av behov sökaren har och som ändras under 
informationssökningsprocessen behövs olika metoder för att möta dessa behov. Med 
olika metoder skulle man kunna ha som mål att öka den intellektuella tillgången till 
informationskällor och öka den kontextuella plattform som kan bidra med stöd för de 
informationssökningar som görs. Information är inte annat än data förr än sökaren har 
tolkat informationen, information är alltså potentiell källa till kunskap. Ingwersen 
skiljer på den lingvistiska teckenkommunikationen och den kognitiva 
kommunikationen. Teckenrelaterad kommunikation kan pågå inom/eller emellan 

                                                 
65 Vakkari, Pertti, 2000, Cognition and Changes of Search Terms and Tactics during Task Performance: a 
longitudinal case study, http://www.info.nta.fi/informatio/Vakkari/vakkari.html#publications. (030430) 
66 Vakkari, 2000, http://www.info.nta.fi/informatio/Vakkari/vakkari.html#publications. (030430). 
67 Ingwersen, Peter, 1996a, ”Cognitive Perspectives of Information Retrieval Interaction : elements of a cognitive 
IR theory, s. 3 ff. 



 21 

maskin och människa utan att vara kognitiv eller bli till kunskap. Först när dessa 
tecken (lingvistiska) tolkas av människan blir det potentiell kunskap. Att tecken under 
denna process tolkas till information är just det kognitiva.  

Ingwersen menar dessutom att den mening eller intention som har funnits i texten 
(dokumentet) förlorar sin mening men får mening på nytt när den som söker tolkar 
dessa. På så sätt menar Ingwersen att enligt det kognitiva synsättet måste begreppet 
information uppfylla två villkor: 

1. Information som resultat av textproducentens förändring av kunskapsstrukturer. 

2. När produkten når mottagaren påverkar och ändrar detta mottagarens ”state of 
knowledge”. 

Ingwersen menar att två fundamentala karakteristika är inbäddade i det kognitiva 
synsättet. För det första är osäkerhet och oförutsägbarhet alltid närvarande inom IR 
processen. För det andra är förutsättningar, mening och intention som ligger bakom 
det kommunicerade meddelandet vitala inom processen men borttappade så länge de 
inte är tolkade( lästa, inhämtade). Både ämnesområden och omfattning av uppgift 
betyder mycket för sökbeteenden och relevans. Ett antal träffar kan vara 
ämnesmässigt relevanta men inte passa till den aktuella uppgiften eller 
problemlösningen som användaren är ute efter i stunden. Enligt Ingwersen kan man 
inte utgå ifrån någon sorts kognitiv stabilitet i undersökningar.68 

Konsekvensforskning 
Även om konsekvensbegreppet i indexeringsprocessen inte diskuteras i uppsatsens 
undersökningsdel anser jag det till en del vara relevant att ge en översikt över tidigare 
forskning inom detta område. Konsekvensmätningar har visat stor variation. Dessa 
har visats vara allt mellan 10-80 procent för de dokument som indexeras av olika 
personer. 

Iivonen definierar konsekvens i indexering som nivå på gemensam 
överenskommelse som uppnås vid utförande av samma uppgift. 69 Det har visat sig i 
undersökningar, att även om indexerare inte väljer samma termer att indexera med så 
har de rört sig inom samma begreppsvärld. Skillnaderna har inte varit totala trots 
skillnader i val av termer. Konsekvens verkar vara större där man har väldefinierade 
målgrupper eller användare i sikte.70  

                                                 
68 Ingwersen, Peter, 1996a, s. 3 ff. 
69 Saarti, Jarmo, 2001, ”Consistency of Subject Indexing if Novels by Public Library Professionals and Patrons”, s. 
50. 
70 Saarti, 2001, s. 51. 
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Enligt Saarti visade forskaren Bonzi 1989 att det är större terminologisk 
konsekvens i de konkreta vetenskaperna än i de abstrakta. En av anledningarna till 
detta är enligt Bonzi att innehållet i dessa senare discipliner/ämnen är öppnare för 
olika tolkningar. Det finns en definition av terminologisk konsistens sedd utifrån den 
kontroll som det vetenskapliga samfundet har över sina termer och hur konsekvent det 
används inom vetenskaplig kommunikation i varje gren av vetenskaplig 
textproduktion.71 

Terminological consistencey is thus where both scientists and the scientist community as a whole 
can define concepts and language as preciesly and exhaustively as possible and on the other hand 
where the said terminology is used consistently as defined.72 

Fugmann menar att när det gäller indexering så är det inte konsekvent indexering 
(varken mellan flera indexerare eller hos en vid flera indexeringstillfällen) som är 
kriteriet för kvalitén på indexeringen utan grad av förutsägbarhet eller ”predictability” 
som är önskvärd.73  

A concept may well have been entered into the search file with different modes of expression, i.e. 
markedly inconsistently. But if these expressions can be looked up, they are made predictable. 
These expressions can be compiled into a set of alternative search terms.74 

Den terminologiska konsekvensen av indexeringsspråket betyder att en viss grad av 
stabilitet behövs mellan begreppet som skall beskrivas och de termer som används 
inom språket för att beskriva detta. Enligt forskarna Reich och Biever75 har en tesaur i 
IR- system en viss funktion när det gäller konsekvens: ”thesauri are subject authority 
lists designed to bring this consistancy and predictability to the information storage 
and retrieval process.76 

Enligt Reich och Biever anser vissa forskare att en konsekvens i träffar har fullt 
värde om verken indexeras med samma begrepp, andra anser att man måste ha 
indexerat med samma termer för att uppnå kvalité i konsekvens. Ett ämnesregister 
eller tesaur har uppenbara brister och det leder till problem för användarna om det/den 
innefattar termkombinationer och relaterade termer som det är liten skillnad emellan 
vad gäller betydelse. Forskarna Reich och Biever anser att följande gäller när man 
värderar de positiva effekterna av användingen av tesaurer. 

                                                 
71 Saarti, 2001, s. 50. 
72 Saarti, 2001, s. 51. 
73 Fugmann, Robert, 1999, ”The Empirical Approach in the Evaluation of Information Systems”, s. 5. 
74 Fugmann, 1999, s. 5. 
75 Reich , Phyllis, Biever, Erik, J., 1991, ”Indexing Consistency: The Input/ Output Function of Thesauri”, s. 336 f. 
76 Reich, Biever, 1991, s. .336 ff. 
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In this case bringing all the related terms together, but indicating that only one will be a 
recognized descripton, would have best served the input/output function of the thesaurus.77 

Vidare i sin artikel frågar Reich och Biever om indexeringspolicy är tillgänglig för 
användare? Har användare tillgång till terminologin? Som exempel på problem som 
kan uppstå nämner de att i tesauren CAB gäller, att det krävs vetenskapliga termer för 
gröda innan skörden äger rum men termer i allmänt bruk för gröda efter skörd. Reich 
och Biever kritiserar användingen av en tesaur utifrån antagandet att många tesaurer 
är konstruerade för informationsspecialister, indexerare och sökspecialister som gör 
specialsökningar för användare, därför ifrågasätts den duglighet dessa har för 
användare utan experthjälp. Reich och Biever föreslår att dessa blir tillgängliga under 
användarnas sökningar och att användare och indexerare skall ha tillgång till samma 
ämnesordsregister eller tesaur.  

Tesaurkonstruktioner 
De olika koordinata indexen som utvecklades kring 1950 som användbara både för 
post-och prekoordinerade index, utvecklades senare till ämnesbaserade 
terminologiska register där man visade relationen mellan termerna. Början till 
utvecklingen av standarder för tesaurer ligger i denna fas av utvecklingen. Dessa har 
en bas i den facettanalytiska teorin.78 Stor del av forskningen inom IS efter andra 
världskriget var centrerad kring definitioner och uppvisning av relationer mellan 
termer i den typen av register. De olika reglerna för etableringen av termer och 
visning av relationer mellan termer och regler för bildandet och organiserandet av 
facetter har resulterat i standarder för tesaurkonstruktioner.79  

En tesaur är på så sätt gjord av termer som representerar enkla begrepp, ämnesord 
representerar däremot för det mesta sammansatta begrepp. Relationer mellan termer i 
en tesaur går att definiera och visa enligt regler och standarder men enligt Dykstra80 är 
det omöjligt att visa klara relationer mellan termer i ämnesordsregister eftersom de 
inte består av termer på samma sätt.  

En tesaur är för det mesta begränsad till en översikt över ett ämne men med 
ämnesregister däremot försöker man ge översikt över universell kunskap, dvs. alla 
ämnen i ett klassifikationssystem. Enligt Marple är de flesta forskare inom IR överens 
om att den systematiserade tesaurstrukturen kommer att ge möjligheter till förbättrad 
återvinning. Men det finns olika åsikter om hur detta skall användas för att komma 
användaren till störst nytta.  

                                                 
77 Reich, Biever, 1991, s. 336 ff. 
78 Maple, 1995, www-sul.stanford.edu/depts/music/mlatest/BCC/BCC-Historical/95WGFAM2.htm. (030430). 
79 Maple, 1995, www-sul.stanford.edu/depts/music/mlatest/BCC/BCC-Historical/95WGFAM2.htm. (030430). 
80 Dykstra se: Maple, 1995, www-sul.stanford.edu/depts/music/mlatest/BCC/BCC-Historical/95WGFAM2.htm. 
(030430). 
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Enligt Milstead81 är den grundläggande meningen med en tesaur att det blir mera 
konsekvent att utföra indexeringen av dokument och att det underlättar sökning. Men 
om den skall vara till hjälp för användaren måste tesauren återspegla användarens 
användning av termer. Därför kan tesauren användas som guide till termerna som 
används inom ämnet och det är enligt Milstead inte detsamma som en auktoritet som 
ger de ”rätta” termerna. 

Användare behöver all hjälp de kan få för att kunna återfinna de texter de är ute 
efter. I diskussionen om fulltextdatabaser och automatisk indexering poängterar 
Milstead att Booleska sökningar inte uppmärksammar semantiska relationer. Den 
term man söker på måste förekomma i texten oavsett hur viktig den termen är i 
förhållande till dokumentets betydelse. Till exempel tycker en del forskare att den 
post-koordinerade Booleska operationen har förlorat sin mening eftersom träffar i de 
stora databaserna blir alldeles för stora och omfattande för att kunna ge användaren 
möjlighet att hitta det som är relevant.  

Så länge man inte tar hänsyn till eller utvecklar den semantiska delen inom IR- 
system kommer sökresultaten att vara svåröverskådliga för användaren. Enligt 
Milstead är: 

The basic design of tesaurus to date, then, has been as indexing aids, with the expectation that 
searchers would be able to use these aids as a guide to searching.82 

Databasproducenter lägger för det mesta inte in tesauren i söksystemet, och även om 
tesauren är inlagd är inte söksystemet utformat så att den fullständiga informations 
navigationen visas.  

I sin undersökning Work task based thesaurus design har Marianne Lykke 
Nielsen83 samlat data från ett visst ämnesområde och analyserat med tanke på att 
utforma en ämnestesaur. Detta har hon gjort med hjälp av domänanalysen. Analysen 
har hon genomfört bl.a. med hjälp av intervjuer, undersökning av informationsbehov 
inom den tänkta användargruppen och hon har också gjort 
ordassociationsundersökningar. Frågorna hon ställde för att genomföra 
undersökningen var: 

1. What knowledge is needed to plan and design a thesaurus? 
2. What variables of the information environment are to be investigated in order to gain the 

knowledge needed? 
3. What kind of knowledge is produced by the methods under investigation? 
4. What are the implications for thesaurus design?84 

                                                 
81 Milstead, Jessica, 1998, ”Use of Thesauri in the Full-Text Environment”, s. 2. 
82 Milstead, 1998, s. 2. 
83 Nielsen, Marianne, Lykke, 2001, ”A Framework for Work Task based Thesaurus Design”, s. 774 ff. 
84 Nielsen, 2001, s. 775. 
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Hon nämner Pejtersens empiriska undersökning (1980) om hur användare tenderar att 
karaktärisera innehåll av skönlitterära verk från flera olika håll. Denna studie bidrog 
till en utveckling av ett multidimensionellt klassifikationssystem. Vidare talar Nielsen 
om vikten av att se en tesaur och dess funktioner i kontext med hela 
informationssystemet där den kommer att verka. Denna studie baseras på en 
institution, en avgränsad verksamhet inom ett ämnesområde. Nielsen har 
domänanalys som teoretisk ram där hon definierar även de vetenskapliga strukturerna 
vad gäller kommunikation och publicering inom kunskapsområdet. 

Human interaction is always mediated by an individual´s particular state of knowledge.[..]The 
thesaurus is a tool that helps individual users to get an understanding of the vocabulary of the 
collective domain […] however, the thesaurus should also reflect the mental models and search 
behaviour of the individuals acting in the domain community in order to help them to access and 
interact with the thesaurus.85 

Nielsen gör en intressant studie utifrån användarnas behov, beteenden och relation till 
ämnet. Hon poängterar det som Bates skrev 1986 om att mänsklig perception och 
inlärning av nya kategorier är beroende av den kunskap människan har och att 
användare med otillräcklig kunskap om sökuppgiften vinner på den begreppsmässiga 
informationen som en tesaur kan ge genom upptäckten av vokabulären och termernas 
inbördes relationer.86 

Maria Lopez-Huertas87 säger att man har diskuterat länge inom IR forskningen 
hur en användarvänligare tesaur skulle kunna underlätta vid informationsökning. 
Lopez-Huertas talar om användarrelaterad tesaur som en annan sorts tesaur än den 
traditionella indexerarrelaterade tesauren. Studier kring informationsbeteenden och 
sökningar har gett forskare ytterligare underlag för slutsatser kring tesaur- 
konstruktioner.  

In general, the importance of users’ terminology is agreed upon by thesaurus theorists and 
practitioners. The fact that American standards for thesaurus construction include so called ”user’s 
warrant” as a source for gathering vocabulary clearly demonstrate this.88 

Lopez-Huertas anser att om man lyckas med att utforma ett system som 
kommunicerar mellan texten och den som söker efter den skulle användaren inte 
behöva gå igenom lika många osäkerhetsmoment och få ångest inför sökandet och 
sökandet efter det behövda skulle bli enklare. Hon ställer följande fråga: vilka termer 

                                                 
85 Nielsen, 2001, s. 778. 
86 Nielsen, 2001, s. 779. 
87 Lopez-Huertas, Maria, 1997, ”Thesuarus Structure Design: a Conceptual Approach for improved Interaction”, 
s.139 ff. 
88 Lopez-Huertas, 1997, s. 140. 
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är relevanta för användare och textproducerare inom ett visst ämne och skulle kunna 
vara byggnadsmaterial för en tesaur? Hon presenterar i sitt arbete ett system som: 

organises its representation of knowledge or its classification as closely as possible to the authors’ 
and users’ images of the subject domain with the objective of increasing the interaction between 
users and texts, and thus the communication in a given information retrieval system.89 

Utifrån det kognitiva synsättet anser hon att en tesaur konstruerad utifrån ovannämt 
system skulle kunna ha en informationsförmedlande roll. Hon citerar Harbo där han 
säger att om ett informationssystem opererar inom ett väldefinierad kunskapsfält med 
ett stabilt paradigm kan man räkna med att författare, indexerare, användare och 
referensbibliotekarier kommer att utgå ifrån liknande föreställningar och arbeta med 
samma vokabulär, samma koncept och strukturer. I undersökningen bygger Lopez-
Hoertas en tesaur utifrån:  

Generators’ writings as a source for thesaurus structure […].90. User as a source for the thesaurus 
structure.91 

I det första fallet samlar hon termer över tio instrument som hon söker upp i olika 
uppslagsverk och gör en analys av. I beskrivningarna av instrumenten registrerar hon 
vilka ord som förekommer i dessa beskrivningar och noterar var de samma 
beskrivningstermerna förekommer. Vilka ord förekommer i alla beskrivningarna av 
instrumenten ? Vilka förekommer i endast några få och vilka förekommer i några 
enstaka? De beskrivningar hon hittar delar hon upp i flera kategorier som kan bilda 
första embryot till en struktur för en tesaur. Vissa kategorier visar sig vara relevanta 
för flera instrument andra för färre. När det gäller ”user as a source” menar Lopez-
Huertas att informationsbehovet hos sökaren måste ligga till grund för inhämtandet av 
information för forskaren. Kunskap, intention, egna motiv och generellt det som 
menas med användarens kognitiva område måste tas hänsyn till. Vilka är användarens 
kunskaper inom området? Och vilka är målen för informationsinhämtandet inom 
området?  

En informationsbeteendebaserad undersökning med ”task-based” frågor och 
uppföljning av dessa anser hon vara lämpliga. I arbetet citerat här har endast första 
delen av undersökningen gjorts, vad gäller den andra delen gör hon en teoretisk 
genomgång av hur en användarbaserad undersökning skulle kunna leda fram till 
konstuktionen av tesauren.  

                                                 
89 Lopez-Huertas, 1997, s. 139. 
90 Lopez-Huertas, 1997, s. 144. 
91 Lopez-Huertas, 1997, s. 169. 
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Indexeringsprocessen. Semiotik 
Vägen från det kända dokumentet och den som skall ge dokumentet en 
indexeringterm till användaren som inte har formulerat frågan helt men har ett 
problem som hon/han vill lösa, är lång och komplicerad.  

Carol Kuhltau menar att sökprocessen innebär flera steg och att den ändrar 
karaktär allt eftersom sökaren kommer vidare i sin inhämtning av information. Men 
sett från andra sidan finns det forskare och teoretiker som har gjort studier om 
processen för indexering. I ett arbete om indexering skriver forskaren Jens-Erik Mai:  

In the literature, the indexing process is often described as a process of multiple steps. However, 
discussions have not been concerned with the nature of the indexing process, but mostly with the 
last step, that of producing an appropriate  subject entry.92 

Det är indexeringstermen (appropriate subject entry) många har fokuserat på, men 
Mai menar att en hel del intressanta saker händer på vägen och han utgår ifrån att det 
inte är möjligt att ge en generell beskrivning av hur man skall indexera eftersom 
tolkningsstegen är så många och varierande. Eftersom de huvudsakliga problemen 
med att återge innehållet i dokument för återvinning har att göra med betydelse och 
språk, det vill säga med användning av ord eller symboler (klassificationskoder) 
menar Mai att man måste analysera indexeringen utifrån ett språkfilosofiskt 
perspektiv. Han vill med detta perspektiv hitta en ram ”for understanding the 
interpretative nature of the subject indexing process”.93 

Denna ram föreslår Mai att man kan hitta i Carles Sanders Peirce studier inom 
semiotiken. Peirces semiotik anser han vara användbar därför att den inkluderar 
förklaringar till hur betydelsen av signaler (signs) genereras, tolkas och 
representeras.94  

Semiotics, in Peirce´s understanding, can be defined as the study of meaning as represented by 
sign, what meaning is, how and where meaning comes into existence, and how meaning is 
transformed and combined. Semiotics does not focus on what a specific phenomenon means, but 
rather on why and how meaning exists.95 

Från Peirce hämtar Mai definitionen att ett tecken i sig bär en relation mellan tre olika 
delar, tecknet, tecknets referant (det som relateras till) och meningen (betydelsen) som 
härleds från tecknet. Nyckelbegreppet hos Peirce är ”unlimited semiosis” som kan ses 
som processen när ett tecken producerar ett nytt tecken. Vad Mai visar på är att 
indexeringsprocessen består av samma skala av steg med samma inre relation som 

                                                 
92 Mai, Jens-Erik, 2001, ”Semiotics and Indexing: An Analysis of the Subject Indexing Process”, s. 591 ff. 
93 Mai, 2001, s. 591. 
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Peirce menar att den ”unlimited semiosis” processen och tecknet ingår i. Dessa tre 
steg är m.a.o. någon sorts obegränsad semiosis som har både en svårligen definierad 
början och ett svårligen defineratslut.  

1. Dokumentanalys. 

2. Beskrivning av ämne. 

3. Ämnesanalys. 

The first step in the subject indexing process is to analyse a document in order to determine its 
subject matter. The second step creating the subject description, begins with the subject that was 
reached in the first step. In the third and final step, the subject analysis, the indexer moves from 
the subject description to subject entry which itself is based on an understanding of the subject 
description, and not directly on dealing with the initial subject estimation of the document.96 

Vad Mai vill visa med denna process är att det finns oändligt många möjligheter för 
dem som indexerar att göra på olika sätt. Han klargör att under en och samma gång 
sker otaliga beslut om tolkning och val av termer. Samtidigt är den som indexerar 
påverkad av den kulturella och sociala kontext han/hon tillhör.  

Om man ser tolkningprocessen i ett större sammanhang har dokumentet skapats i 
ett diskurssamhälle bestående av speciella tolkningsföreträden och dokumentet 
kommer att återsökas av några kanske inom denna del eller utanför dessa. Sökare 
kommer också att använda sig av flerstegssökningar och olika tolkningsvägar fram till 
dokumentet.  

Mai anser att användingen av Peirce semiotiska analys för ämnesanalysprocessen 
dessutom visar på hur oerhört grundläggande och mänsklig indexeringsprocessen är. 
Även om teknologiska framsteg kan ge snabb tillgång till dokument är det först och 
främst problematiken kring mänsklig tolkning och förståelse av dokumenten och 
deras innehåll som kommer att vara det problematiska för ämnesrepresentationen.  

Mai menar att det inte endast är frågan om bibliografiska ämnessökningar som 
indexeringsanalysen/processen handlar om utan i allt större grad organisationers 
dokument, intranet, och organisering inom ”knowledge management”. Vad Mai 
poängterar också är att studiet av indexering är studiet av ett dokument och hur ett 
dokument används. 

In other words, any study of information seeking, information retrieval, evaluation of information 
systems and so on should take the fundamental and inescapable interpretative nature of the subject 
indexing process into account.97 

                                                 
96 Mai, 2001, s. 609. 
97 Mai, 2001, s. 620. 
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Del 2. Undersökning av indexeringsspråken LCSH, SAB, och 
AAT. 

I jämförelsen mellan LCSH, SAB, och AAT följer jag uppdelningen som Svenonius 
använder när hon talar om indexeringsspråkets olika delar vokabulär, semantik, syntax 
och pragmatik, som jag har redogjort tidigare i teoriavsnittet. 

Vokabulär  

List or collection of terms or codes available for use (as in an indexing system) [….] In subject 
languages they are called keywords, descriptors, index terms, or classification numbers.98 

Beroende på vilket användningsområde språket är tänkt ha väljer man termer från 
olika källor och bestämmer reglerna för vilken form dessa skall ha. Termerna kan 
väljas på basis av litteraturen (literary warrant), användaren (user warrant) eller som i 
klassifikationsspråken med utgångspunkt i strukturen av språket (structural warrant).  

Reglerna för användning av dessa görs för att i möjligaste mån öka konsekvensen 
i en systematisk sökning i bibliografiska system.99 Svenonius menar att de termer som 
utgör de bibliografiska språkens vokabulär antingen är härledda termer eller 
tilldelade termer.100 Härledda termer är tagna från dokumentet och tilldelade termer är 
normaliserade termer tagna ur en kontrollerat vokabulär. 

Semantik 

The rules governing bibliographic semantics specify three such structures: a relational semantics, 
a referential semantics, and a category semantics. To implement these structures requeries 
normalizing natural language by introducing vocabulary or authority control. Vocabulary control 
is the chief means by which a natural language is processed to rid it of surface-structure 
inconsistencies that obstuct effective information retrieval.101 

1. Relationsrelaterad semantik: Synonymrelationer, hierarkiska relationer 

2. Hänvisningssemantik, varje term skall referera till ett koncept, homonymer 

3. Kategori-semantik: har att göra med facetter eller grammatiska kategorier som 
delar upp vokabulären. Facetter är de bibliografiska språkens grammatiska 
kategorier. Det finns flera skäl till att man delar vokabulär i olika klasser eller 
facetter, det viktigaste är att man med facetter kan göra syntaxregler för språket. 

                                                 
98 Svenonius, 2000, s. 55. 
99 Svenonius, 2000, s. 56. 
100 derived termes och assigned termes, se Svenonius, 2000, s. 56. 
101 Svenonius, 2000, s. 56. 
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Syntax 
Syntaxreglerna anger i vilken ordning man väljer termer ur språket för att skapa en 
möjlighet till ett utvecklat uttryck. I indexeringsspråket uttrycker man detta med 
strängar av flera ämnesord eller enstaka ämnesord. Ordningen i syntaxen i Kaisers 
Systematic indexing är till exempel: konkret: process. 

In a bibliographic language a well formed string or heading is one that is authorized by a 
bibliographic syntax rule.102  

Pragmatik 
Pragmatiken handlar om den tillämpning av regler för användingen av ett språk. Till 
exempel: ISO standarden för tesaur konstruktion (ISO 2788) och ISO standarden för 
indexing (ISO 5963). 

Library of Congress Subject Headings 

Historik 
När Charles Ammi Cutters Rules for a Dictionary Catalog publicerades 1876, innebar 
det lika stora framsteg för ämnesordssystemen som Deweys Decimal Classification, 
från samma år, innebar för klassifikationssystemen. Library of Congress Subject 
Headings bygger till stor del på Cutters Regler,103 med endast få anpassningar till 
ändrade tider, de flesta gjorda efter 1975.104 LCSH utvecklades och användes på 
Library of Congress med start år 1898 för böcker och tidskrifter i bibliotekets 
samlingar. Man anskaffade material inom alla ämnen men skapade endast ämnesord 
för de ämnen som fanns med i Library of Congress klassifikationssystem. 
Klassifikationssystemet och ämnesorden utvecklades samtidigt. Från och med 1902 
påbörjades produktion av katalogkort för användning för flera bibliotek i USA. 1909 
–1914 publicerades för första gången en ämnesordslista som sedan har utökats, 
ändrats och återutgivits i flera utgåvor under årens lopp. Den har använts som förlaga 
till utveckling av flera ämnesordssystem. Ämnesordslistan publiceras nu årligen och 
manualen för hur ämnesorden skall konstrueras publiceras ett par gånger om året105. 
De flesta större bibliotek i USA och även många bibliotek i andra länder använder 
LCSH.  

                                                 
102 Svenonius, 2000, s. 56. 
103 Cutter poängterar att en användare skall kunna hitta en bok vars ämne är känt och en användare skall kunna 
hitta det biblioteket har inom ett ämne.  
104 Rowley, 2000, s. 173 ff. 
105 Rapport från Lois Mai Chans föreläsningar om ämnesord och LCSH. http:// 
www.kb.se/bus/Ao/LCSHrapport.htm. (030430). 
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Struktur 
År 1988 började man använda termerna Broader term(Bt) och Narrower term(Nt) 
som ersatte de tidigare hänvisningarna använda från Cutters tid see, x see also och xx 

106. Man började även använda underindelningar som följer till stor del den konvention 
som finns för tesaurbildning. Underindelningarna kan jämföras med facetter och 
används som samlande begrepp för följande aspekter  

1 Ämnesmässig underindelning 

2 Geografisk underindelning  

3 Kronologisk underindelning 

4 Formell underindelning 

Dessutom använder man ett stort antal fria underindelningar. 

Relationshänvisningar107.  
Inom LCSH används fyra olika hänvisningar som anger relationer mellan termer. 
Dessa är: 

1. Ekvivalenta relationer. Principen om användning av ett ämnesord per ämne gäller 
(”Uniform heading”). För ett och samma ämne skall endast ett ämnesord 
användas. Hänvisningar görs i andra fall till detta ämnesord. Hänvisningar mellan 
synonymer av olika slag görs. Hänvisningar mellan antonymer( motsatser) görs 
för att peka på likheter. 

2. Hierarkiska relationer av olika slag ingår i den hierarkiska relationshänvisningen. 
Bredare termer (Bt),Smalare termer (Nt), (genus/species, class/classmember, 
whole/part).  

3. Associativa relationer.  

4. Scope notes. Scope notes ger en kort och tydlig förklaring till vad begreppet i 
fråga betyder och här ger man också rekommendationer för använding.  

Ämnesordslistan innehåller numera olika typer av hänvisningar som USE, USED 
FOR, BT, NT, RT och SEE ALSO (SA). Över 250.000 ämnesord finns i LCSH och 
arbetet med att tydliggöra relationer mellan termer pågår hela tiden för att försöka 
göra registret så konsekvent som möjligt och kunna ge användarna de hänvisningar 

                                                 
106 Rowley, 2000, s. 175. 
107El-Hoshy, Lynn, 2001, ”Relationships in Library of Congress Subject Headings”, s. 139. 
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som underlättar precisa sökningar. Gamla ämnesord måste ses över och ges de 
aktuella relationskoderna. En hel del komplikationer finns i ett system med ett 
alfabetiskt register på så många ämnesord, och underavdelningar som tillkommer gör 
att det blir oöverskådligt utan en systematisk översikt.  

Det finns över 3000 formella och ämnesmässiga underindelningar som kan 
appliceras med den s.k. ”free-floating” (fria underindelningar)- principen och 1999 
började man skapa auktoritetslistor med dessa för att få kontroll över mängden. De 
fria underindelningarna är en del av LCSH struktur men har inte fått den 
uppmärksamhet som de borde få med hänsyn till indexerare och sökare. Det är en stor 
del av LCSH språkets struktur och kan vara svåra att använda om man inte känner väl 
till språket. Många förslag på förbättringar har kommit från olika forskare om hur 
man skulle kunna underlätta för användarna med tydligare sökingångar. 

Future sophisticated techniques might involve applying multiple strategies, adding graphical 
displays of terms, or supplementing reference structures with lists of co-occurance terms 
generated from collections of indexed items.108 

Under de senaste åren har man utvecklat ett system som är anpassat för webbresurser 
där man använder ämnesord från LCSH. Ämne, plats, period och form är facetterna i 
FAST (Faceted Application of Subject Terminology) och de anses vara lämpliga för 
högre grad av postkoordinering. Alla möjliga kombinationer av ämnesord och 
ämnesmässig underindelning kan lagras i auktoritetsregistret för att underlätta 
indexering.109 

Svenska ämnesord 

Historik  
1917 tillsatte Sveriges Allmänna Biblioteksförening en kommitté med uppgift att 

konstruera ett klassifikationssystem för svenska folkbibliotek. Detta system kom att 

baseras på den praxis som redan fanns inom de olika delarna av det svenska 

biblioteksväsendet.110 SABs klassifikationssystem är ett universellt system som 

publicerades för första gången 1921. Nya upplagor utgavs 1943 och 1950. Först 1956, 

i och med den fjärde upplagan, gjorde man omfattande utbyggnader och 

moderniseringar och systemet infördes även vid universitetsbiblioteken. 1980 

tillsattes en arbetsgrupp för att utröna SAB-systemets framtid. Det beslutades om 

                                                 
108 El-Hoshy, 2001, s. 150. 
109 Rapport från Lois Mai Chans föreläsningar om ämnesord och LCSH. http:// 
www.kb.se/bus/Ao/LCSHrapport.htm. (030430). 
110 Hansson, 1995, s. 122. 
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ännu en revision som blev den sjätte omarbetade upplagan och den publicerades 1984. 

Nu gäller den sjunde upplagan från 1997.111  

Svenska ämnesord är ett indexeringsspråk vars termer och begrepp huvudsakligen 
är hämtade ur SAB-systemets klassifikationsrubriker men även ur ämnesordlistan som 
funnits på Kungliga bibliotekets webbsidor.112 SAOs databas innehåller ca 30. 000 
ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden och används inom ett brett 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. Enheten för bibliografisk utveckling 
och samordning (BUS) på Kungliga biblioteket ansvarar för SAO- systemet. Förutom 
en databas med kontrollerade ämnesord består systemet av riktlinjer för hur 
ämnesordsindexeringen skall göras. Dessa grundar sig på internationella principer.113  

Struktur 
SAB-klassifikationen är den systematik som ligger till grund för ämnesordssystemet. 
Detta innebär att alla ämnesord knyts till en eller flera SAB-klassifikationer. Systemet 
innehåller dessutom allmänna ämnesord som är frikopplade från SAB-
klassifikationen. SAOs ämnesord finns i en databas där ämnesorden är ordnade 
alfabetiskt. Ämnesorden ger en klassifikationskod och det är således ett slags 
systematik som gäller, där relationen mellan ämnesrubrik och klassifikationskod 
visas.114 Ämnesordslistan innehåller kontrollerade ämnesord med ”se”-hänvisningar, 
”se”- även hänvisningar och anmärkningar. I riktlinjerna för ämnesordsindexering 
följer BUS både IFLA:s och LCSH principer för konstruktion av ämnesord. Det 
innebär bland annat att man länkar ämnesord hierarkiskt med överordnade och 
underordnade termer via ”se”-hänvisningar. Kontroll av synonymer sker via ”se”-
även hänvisningar. Konstruktion av ämnesorden skall följa det naturliga språkets 
syntax när man skall uttrycka komplexa och sammansatta ämnen. Förutom SAB-
klassifikationskoder finns det ämnesord ur LCSH kopplade till en del av ämnesorden.  

De bibliografiska databaser som jag hämtar poster ifrån till uppsatsen och som 
använder SAOs ämnesord är LIBRIS (Konstbiblioteket, m.m.), Konstfacks biblioteks 
Mikromarc och DISA (Uppsala universitets bibliografiska databas). 

The Art & Architecture Thesaurus 

Historik 
AAT är ett indexeringsspråk som innehåller terminologi över konst, arkitektur och 
materiell kultur från västvärlden från antiken till idag med användare inom arkiv, 

                                                 
111 Berntsson, Göran, 1997, Klassifikation enligt SAB-systemet, s. 3. 
112 www.kb.se/bus/ao/aostart_doc.htm.nedladdad (030430). 
113 www.kb.se/bus/ao/aoriktlinjer.htm ( 030430). 
114 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, s. 11. 
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bibliotek, museer och andra institutioner som bevarar och tillgängliggör föremål, 
konst och böcker. Över 200 institutioner i England och USA använder sig av AAT. 
AAT översätts till flera språk de kommande åren för att även kunna fungera som en 
flerspråkig tesaur. Utveckling av relationsdatabaser och behovet av ett gemensamt 
kontrollerat indexeringsspråk inom området för konst är två faktorer som har lett till 
tillkomsten av The Art & Architecture Thesaurus.  

Inom projektet Art and architecture thesaurus började en grupp 1980 att 
undersöka behovet av och möjligheterna till att utforma en allmän tesaur för bruk 
inom dessa ämnen. Bibliotekarier och arkivarier hade länge tyckt att de 
ämneordsregister som användes på biblioteken inte räckte till. Man tyckte till exempel 
att den mycket använda ämnesordslistan gjord av Library of Congress (LCSH) inte 
täckte ämnesområdet. Gruppen undersökte hur olika institutioner och projektgrupper 
inom konstområdet hade ordnat sina index. De analyserade ämneslistor och ämnesord 
använda i stora och små projekt inom området konst och arkitektur. De kom fram till 
att varje projekt hade system som räckte för egen verksamhet men inget av dessa 
skulle duga för en heltäckande tesaur inom området. De första principerna för 
utvecklandet av AAT var följande: 

The thesaurus was envisioned as a set of terms that would include vocabulary for the history and 

the making of the visual arts: that is, it would form a hinge between objects and their replicas or 

representations and the bibliography about them. Its coverage would be geographycally and 

historically comprehensive but would not include terminology for iconographical themes. […] 

Scholars in the field would review the work at all stages.115 

Terminologin samlades in från olika källor men utgångspunkten var från början den 
att man skulle bygga på vokabulär som redan användes inom fältet. Man hoppades på 
så sätt kunna öka relevansen och göra det lättare för alla indexerande och 
katalogiserande institutioner att använda tesauren. LCSH användes sedan 80 år 
tillbaka på de flesta bibliotek i USA och man utgick i början ifrån att dessa termer 
skulle kunna ingå i AAT men det visade sig finnas problem som inte gick att bortse 
ifrån. Skillnaderna mellan indexeringspråken kan kort beskrivas som följande:  

1. AAT är hierarkiskt ordnad efter en rigorös struktur som är konsekvent inom 
tesauren, och där termerna är relaterade till varandra utifrån bredare och smalare 
relation (BT/NT, RT). Man kan grafiskt se termerna organiserade utifrån begrepp 

                                                 
115 Petersen, Tony, 1994, Art & Architecture Thesaurus. Guide to indexing and cataloging with the Art & 
Architecture Thesaurus, s. 6. 
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och på så sätt se relationen mellan bredare och smalare begrepp. LCSHs termer är 
endast alfabetiskt ordnade. 

2. AAT- termerna är valda från tillgängliga källor för att utgöra begreppsliga helheter 
inom den hierarkiska delen av ett område. Det finns både generella termer som 
houses och smalare relaterade till dessa som country houses och bungalows. De 
generella termer som LCSH ofta har är tänkta att beskriva innehållet i en bok och 
inte som i AAT en del av ett verk (konst) eller för artikelindexering. Ytterligare 
en skillnad angående generella termer är att man lägger till nya termer i 
ämnesordslistan först när man har ett dokument som skall indexeras. LSCH är 
inte ett heltäckande ”universellt klassifikationssystem” utan ett renodlat 
indexeringsspråk för dokumentsamlingar som växer. Termerna är dock ofta 
dragna ur klassifikationsrubriker från ett universellt klassificeringsspråk LC. 

3. LCSH- termer är ofta prekoordinerade redan när de läggs in i auktoritetslistan till 
skillnad från AAT som har en hierarkisk struktur som baseras på facetter, där ett 
begrepp tas t.ex. från facett Materials och ett annat från Built work components. 
Wooden doors är till exempel en LCSH- term som i AAT tas ifrån två facetter, 
ovanstående Materials och Built work components. Med AAT har indexerare på 
så sätt friare händer att prekoordinera själva när de beskriver verk.116  

Dessa skillnader får till följd fler möjliga termer som går att kombinera med varandra 
men eftersom de är inom ett konsekvent system av termer behöver inte konsekvensen 
av indexeringen bli mindre. Både de som indexerar och de som söker har ett ganska 
överskådligt språk och termer att utgå ifrån.  

I Art & Architecture Thesaurus. Guide to indexing and cataloging with the Art & 
Architecture Thesaurus beskrivs i detalj hur processen med arbetet kring AAT 
fortskred under åren 1979-1990. 117 Det framkommer tydligt att det har behövts 
enorma resurser och att kostnaden vid flera tillfällen har hindrat fortsatt arbete med 
utvecklingen av AAT. År 1981 fanns följande planer utstakade för arbetet: 

The work plan involved defining all the categories or possible hierarhies that would be necessary 

to cover the field of architecture and associated areas and writing a computer program that would 

generate single term sheets for each term in the computerized lists[…].118 

                                                 
116 Petersen, 1994, s. 7. 
117 Petersen, 1994, s. 3. ff. 
118 Petersen, 1994, s. 7. 
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Detta resulterade i 30.000 termer som man började sortera i hierarkier och inom 
hierarkierna ordna alfabetiskt. Man upptäckte en hel del luckor och Molholt, en av 
medarbetarna, uttryckte följande: 

When parts of a bicycle are laid out by size, it´s hard to see what may be missing. When those 

parts are laid out in the form of a bicycle, missing parts are easy to detect.119 

Man arbetade vidare med att hitta termer ur referensverk och monografier inom 
ämnena som kunde bidra med termer som kunde fylla i dessa luckor. Efter ett antal 
års arbete kunde man hitta fram till de principer som skulle gälla för fortsatt 
konstruktion av AAT. De som arbetar med AAT kontinuerligt har ständigt 
återkommande samarbete med ämnesexperter inom olika områden. Terminologin 
hämtas ur ämnesordslistor från indexerings- och katalogiseringsinstitutioner inom 
området, ämnesexpertsmonografier, kataloger, förteckningar, ordböcker och 
uppslagsböcker. Termerna måste väljas med hänseende till ett föränderligt språk och 
miljö men samtidigt sammanföra ämnesspecifika termer från ämnesexperter och de 
mera allmänna ämnestermerna tagna från litteraturen inom området. 

A thesaurus must be seen as a living tool, a body of language that can be added to and changed as 

it responds to the needs of its users.120 

Struktur 
AAT är uppbyggd av facetter enligt facettanalysen som innebär att man i princip 
följer dessa steg: 

A set of terms representing simple concepts: that is, the descriptors created by applying the rules 
of thesaurus construction. 

The grouping of terms into a number of mutually exclusive categories, called facets, using one 
carecteristic of division at a time. 

Organizing the facets into limited number of fundamental categories. These are generalized 
categories which can be adapted to any subject field, and define the role of a term within the 
ovarall scheme of the thesaurus. 

In many cases, a notation will be required to fix the filing value of each term in  a systematic 
sequence.121 

                                                 
119 Petersen, 1994, s.  9. 
120 Petersen, 1994, s. 13. 
121 Rowley, 2000, s. 153. 
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AAT- tesauren har en alfabetisk del och en systematisk del där uppdelningen sker 
efter ett antal facetter. Den alfabetiska delen sprider ut ämnena där man inte kan se 
relationen mellan begreppen. Den systematiska delen däremot grupperar relaterade 
begrepp så att en översikt lätt kan skönjas. Följande sju facetter är de som AAT- 
tesauren delar upp termer efter: 

Associated concept facet 

Physical attributes facet 

Styles and periods facet 

Agents facet 

Activities facet 

Materials facet 

Object facet 

Dessa sju facetter har 33 hierarkier som baseras på de sju facetternas aspekter. Under 
Physical attributes facet finns t.ex. Conditions and effects, Design elements och 
Color. Under Styles and periods facet finns just Styles and periods. Material facet 
har Materials som underfacett och Agent facet innehåller People och Organizations. 

Varje indexeringsterm i AAT står för ett begrepp. Alla former av en term som står 
för ett och samma begrepp samlas med hjälp av hänvisningar till varandra och en av 
dessa termer rekommenderas för användning. Dessa termer som väljs som 
deskriptorer skall i så hög grad som möjligt reflektera den vokabulär som 
ämnesexperter och forskare använder och i viss utsträckning även bibliotekarier, 
arkivarer och museefolk. Bredare term/Smalare term relationen visas i grafiska nivåer 
i den systematiska delen av AAT och inte bara med beteckningen Bt(Broader term) 
och Nt(Narrower term) som ofta görs i andra tesaurer. En bredare term ligger högre i 
hierarkin och en smalare under o.s.v. Indexeringstermer som delar samma bredare 
term kallas för ”siblings”. Inom hierarkierna är termerna homogena och ordnade efter 
genus-species eller klass/underklass relationer.122  

                                                 
122 Molholt, Pat, 2001, ”The Art and Architecture Thesaurus: Controlling Relationships through Rules and 
Structures”, s. 155. 
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Warrant for a term´s inclusion is its use in the literature of research and scholarship. Terms too 
new for that route of entry are given a provisional status and re-examined later to see if the term is 
the one used in scholarship, or if another term has arisen instead.123 

Först ordnas termen enligt tillhörighet i förhållande till facett och sedan var i hierarkin 
inom denna facett den hör hemma. 

Jämförelse mellan indexeringsspråken 
Genom att använda Svenonius fyra begrepp vokabulär, semantik, syntax, och 
pragmatik jämförs indexeringsspråken. 

Vokabulär 

The rules governing the vocabulary of a bibliographic language state criteria for use, such as the 
source from which vocabulary elements should be drawn and the form they should take.124 

LCSH innehåller ca. 250.000 ämnesord gjorda från och med 1898 till och med idag. 
Dessa ämnesord skapades för böcker och tidskrifter i bibliotekets samlingar och 
ordnades i alfabetiska register med en viss koppling till klassifikationssystemet (LC). 
Ämnesorden är dokumentbaserade (literary warrant) där Library of Congress 
samlingar används som grund.125 De flesta ämnesorden tillhör en huvudavdelning 
Subject headings men ett antal underindelningar finns som påminner om facetter. 
Dessa är: ämnesmässig underindelning, geografisk underindelning, kronologisk 
underindelning och formell underindelning. Ämnesorden kan vara enkla eller 
sammansatta av två eller flera termer. Att ämnesorden grupperas i facetter är ett 
tydligt tecken på stora förändringar för LCSH struktur. Aspekter på ämne blir mer 
framträdande och hänvisning till klass blir mindre betydelsefull. 

SAOs register (BUS databasen) över indexeringstermer är starkt relaterat till 

SABs klassifikationssystem och har inte konstruerats från början som 

ämnesordssystem. Termerna är dessutom till en del genererade som rubriker direkt 

från SABs klassifikationsschema. De ämnesord som finns i klassifikationen har 

använts och byggts ut. SAO:s register omfattar ca. 30.000 ord.126  

Sammansatta och enkla termer är valda efter dokumentbaserade (literary 

warrant)127- principen men också till en del efter den strukturbaserade (structural 

warrant)- principen eftersom dessa ämnesord från början har genererats ur 

                                                 
123 Molholt, Pat, 2001, s. 155. 
124 Svenonius, 2000, s. 55. 
125 Rapport från Lois Mai Chans föreläsningar om ämnesord och LCSH. 
http://www.kb.se/bus/Ao/LCSHrapport.htm. (030430). 
126 Hellsten, Rosfelt, 1999, s. 23. 
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klassifikationssystemet. Ämnesorden väljs in i listan när behovet av orden uppstår i 

samband med förvärv. Verket är det man utgår ifrån. Viss hänsyn tas till 

användarbaserat behov (use warrant). Ämnesord väljs med hänsyn till 

allmänbibliotekens behov och nivå och med viss hänsyn till specialbibliotekens behov 

av facktermer.128 Till en viss del kan man säga att ämnesordssystemet är en blandning 

av två olika system. SABs klassifikationssystem som det bygger på i grunden är ett 

universellt generellt system med ämnesrubriker och koder som har genererat 

ämnesord.  

Ämnesordsregistret är på väg mot ett facetterat tesaurkonstruerat system med mer 
utvecklat hänvisningssystem och anmärkningar, där man dessutom betonar skillnaden 
mellan dokumenten medan klassifikationskoderna uttrycker det gemensamma för 
dokument med samma klassifikation. Inordnandet av vokabulär i olika kategorier är 
vanligt och enligt Svenonius brukar detta inordnande bestå av kategorier som 
påminner om facetter.129 I SAOs ämnesordssystem är den största kategorin allmänna 
ämnesord som uttrycker begrepp som: föremål, material och råvaror, egenskaper och 
tillstånd, processer, handlingar och aktiviteter, ämnesområden, ideer och 
tankeföreställningar, folkgrupper, kulturella perioder, skolor och tankeriktningar, 
fiktiva personer och orter och till slut OCH-ämnesord (uttrycker relationen mellan 
ämnesorden). Dessa ses som självständiga ord men även som bestämningar till andra 
ämnesord.130 Denna kategori överensstämmer inte med facettanalysen eftersom den 
utgörs av ett alfabetiskt ordnat register men ovanpå denna huvudkategori läggs termer 
ur de s.k. facettkategorierna. De egentliga facetterna i SAOs ämnesordssystem är 
geografiska ämnesord, tidsämnesord, språkämnesord, formämnesord och ämnesord 
för målgrupper. Dessa facetter eller underindelningar är i princip de samma som 
används som tillägg i SABs klassifikationssystem. Denna uppdelning i olika 
kategorier inom språket gör att syntaxen går att systematisera vid indexering.  

Ämnesorden till AAT- tesauren är tagna från ämnesområdet konst, arkitektur och 
angränsande ämnen. Ämnesorden skall fungera vid indexering både av litteratur och 
föremål. Ämnesorden har valts ur ämnesordsregister från olika institutioner, dvs. 
museer, bibliotek och arkiv. Man använder uppslagsböcker och litteratur inom 
området och även termer ur LCSH som anses fylla den funktion som tesauren skall 
ha. Den bygger på den vokabulär som redan används inom fältet. Den 
dokumentbaserade, (Literary warrant), användarbaserade, (use warrant) och 
strukturbaserade (structural warrant) principen används. Ämnesorden skall täcka hela 

                                                                                                                                            
127 ”the actual or probable existence of documents that are about the topic”, se: Rowley, 2001, s. 193. 
128 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, s. 11. 
129 Svenonius, 2000, s. 139. 
130 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, s. 53. 
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området i en hierarkisk ordning. Eventuella gap eller luckor förebygger man med att 
fylla med hierarkiskt passande termer.  

Semantik 

A subject language is based on a natural language but differs from it primarly in the semantic 
structures it uses to normalize vocabulary by setting up a one-to-one relationship between terms 
and their referents. […] a subject language deals with the generalized homonym problem […] a 
subject language deals with the generalized synonym problem.131 

I LCSH har man tidigare använt see also och see för hänvisning till relaterade termer 
men man har bytt ut dessa mot en noggrannare hänvisning, dvs. USE, UF, BT, NT, RT 
och SA. Problemet med LCSH är att mängden av termer i registret är stor och att en 
del av hänvisningarna är av den gamla och en del av den nya sorten. Alla relationer är 
inte tydliga och klara. Men man går mot ett mera tesauralt arbetssätt där alla införda 
termer kollas noggrant. Till en viss del använder man Scope notes som definierar 
ämnesordet eller ger råd om hur det skall användas. 

Inom SAOs ämnesordsregister används se och se även som hänvisningar. Se 
används för synonymer och uppåthänvisningar (till närmast överordnad term). Se 
även används för hänvisningar till besläktade ord som kan vara över eller 
underordnade (Städer se även Småstäder och Småstäder se även Städer), mellan 
sidoordnade ämnesord (Barn och krig, Krig se även Barn och krig), korshänvisningar 
och vid namnbyten.132 

Inom en facett i AAT tesauren finns ämnesord som är homogena. Dessa ordnas 
hierarkiskt inom facetten och relationerna visas grafiskt. I den systematiska översikten 
kan man se alla relationer inom en facett. Bredare term ordnas över i relation till en 
underordnad term. Den alfabetiska delen av AAT och den systematiska delen visar 
olika relationer. I den alfabetiska displayen visas t.ex. följande relationer för termen 
Broadcasting stations:  

ALT (alternate descriptor): broadcasting stations.  

UK (British English): Broadcasting houses.  

UKA (UK alternate descriptor): broadcasting house.  

SN (scope note): definiton av termen.  

UF (use for term): houses, broadcasting stations, broadcasting.  

RT (related term): broadcasting studios.  

                                                 
131 Svenonius, 2000, s. 147. 
132 Hellsten Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, s. 75 ff. 
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I den hierarkiska delen av AAT visas följande relationer: Guide term: termer som inte 
fyller funktion som ämnesord men fungerar som bredare termer i hierarkin, t.ex. high-
rise buildings som placeras under vägledande termen (guide term) <single built works 
by form:height>. 

Alla termer visas i en hierarkisk ordning och relationerna visas grafiskt. Alla 
termer som delar en bredare term kallas för siblings. UF hänvisning brukar man 
använda så långt det går för en riktig synonym term. Nära synonymer och NT till en 
term blir nya termer med eventuell förklaring i SN (Scope Note) form. Varje begrepp 
förekommer endast på ett ställe i tesauren. Strukturen är tänkt så att man inte skall 
kunna föra in ett begrepp med samma betydelse två gånger. 

Syntax 
Som beskrivits ovan utvecklades LCSH från början som ett enumerativt språk, där 
både termer och strängar formulerades för ämnesordsregistret för Library of 
Congress. Efter 1974 började man använda den mera facettliknade strukturen med 
underindelningar som indexerare kunde använda och lägga till huvudämnesorden eller 
strängarna. Syntaxen är till en del redan bestämd i det enumerativa språket men blir 
flexibel i och med att man kan lägga till fler underindelningar. Den nuvarande 
rekommenderade citeringsordningen för LCSH ämnesord är i stora drag följande:  

Ämnesord 

Ämnesmässig underindelning 

Geografisk underindelning 

Kronologisk underindelning 

Formell underindelning.133  

Syntaxen består av enkla och sammansatta termer. Syntaxen är både enumerativ och 
syntetisk d.v.s man använder på förhand givna termer som finns i registret men den 
som indexerar kan också välja flera termer och bilda ämnessträngar. Syntaxen består 
av huvudämnesorden och de homogena grupperna som bildar underindelningar. 
Reglerna för hur dessa får sättas ihop är många och komplicerade. Vissa 
underindelningar får bara sättas under vissa huvudämnesord. Till exempel får samma 
underindelningar under English language också användas under Swedish language. 

En speciell sorts underindelning som Labeling får endast användas under Food, 
Food—Labeling. Nackdelen med denna enumerativa-syntetiska blandning är att ett 

                                                 
133 Rapport från Lois Mai Chans föreläsningar om ämnesord och LCSH, 
http://www.kb.se/bus/Ao/LCSHrapport.htm. (030430). 
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begrepp som skall bilda ämnesord kan vara en term eller en stäng och båda kan 
betyda detsamma. Resultatet är att det bildas en synonym betydelse mellan flera 
termer i registret som det just är meningen att kontrollerade språk skall undvika.134 

SAOs ämnesord följer först och främst den enumerativa ordningen, det vill säga, 
de termer eller strängar som finns i registret är gjorda på förhand av specialister som 
har godkänt dessa termer i registret. Termerna kan vara enkla eller sammansatta. Till 
denna enumerativa ordning tillkommer de tillägg eller facetter som utgör 
underavdelningar till huvudord precis som gäller för LCSH. Dessutom har SAOs 
ämnesordssystem fått ytterligare underindelningar (fria ämnesord) som är 
applicerbara på vissa huvudavdelningar. Syntaxen följer vissa grundregler. Enligt 
SABs handledning till ämnesordsindexering135 har man som regel att sätta det mest 
specifika begreppet först, och det begrepp som utgör en bestämning eller begränsning 
till detta, följer efter. Den ordningsföljd som uppges är följande:  

Ämne (huvudord, det mest specifika begreppet) 

Aspekt eller bestämning (begränsar huvudordets omfattning och är underordnat 
huvudordet) 

Geografiskt ämnesord 

Tidsperiod 

Formkategori 

Målgrupp 

Syntaxen sammanstår av enkla och sammansatta termer. Syntaxen är både enumerativ 
och syntetiskt d.v.s. att man använder på förhand givna termer som finns i registret 
men den som indexerar kan också välja flera termer och bilda ämnessträngar. 

AAT- syntaxen bildas ur termer hörande till huvudfacett och underindelningar. 
Detta är ett syntetiskt språk som passar både för postkoordinering och 
prekoordinering. Men man följer samma princip vid prekoordinering som i LCSH det 
vill säga ordningen:  

Concept, 
subconcepts 
place- names 
time periods 
form concepts 136 

                                                 
134 Svenonius, 2000, s. 184. 
135 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, s. 31. 
136 Taylor, Arlene, 1994, ”Books and Other Bibliographic Materials”, s. 114. 
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Sammanfattning av analys  
Som denna genomgång har visat är LCSH, SAOs ämnesord och AAT språk som har 
gjorts utifrån olika förutsättningar. AAT har en ämnesrelaterad ingång med 
dokumentets innehåll och betydelse i fokus. Indexering med detta språk innebär att 
indexeraren har fokus på innehållet utan att relatera det till ett system av ett generellt 
klassifikationssystem.  

Facettanalysen gör att dessa språk är väldigt olika i sin uppbyggnad. Facetterna 
som bär strukturen gör att ämnesinnehållet beskrivs utifrån koncept. AAT är ett 
indexeringsspråk för speciella samlingar och dess användare men till stor del borde 
det vara till nytta som vägledning angående termer för andra som använder andra 
ämnesordssystem eftersom samarbetet med ämnesspecialister är stort och 
specialiseringen är så genomarbetad och kontinuerlig.  

SAOs ämnesord och LCSH är sammanlänkade med de klassifikationssystem som 
ligger till grund för ämnesorden. Kopplingen till denna klassifikation sätter det som 
indexeras i huvudsak i relation till disciplinen som klassifikationskoden ger och visar 
relationen till de närmaste områdena inom klassifikationssystemet. 

Later, as subject headings evolved to mean what an item is ”about” instead of a category to which 

the book belonged [….]137  

De möjligheter till semantiska associationer som uppstår via indexering med AAT är 
till större nytta för användaren. Som framgår både när det gäller LCSH och SAO tar 
det lång tid innan en term som föreslås till använding av ett specialbibliotek antas och 
tas upp som en godkänd term.  

Om en tesaur är implementerad i det system som används kan man lättare vägleda 
användare fram till besläktade termer via associativa termer innan sökprocessen sätts 
igång. Man kan ge en systematisk ingång i tesauren så att användaren kan bläddra sig 
fram till olika begrepp. Detta är mycket vanligt i de flesta ämnesinriktade databaser. 
Detta är kanske den största fördelen med tesauren.  

Flera forskare har visat att skillnaderna i indexeringskonsekvens varierar lika 
mycket oberoende av vilket indexeringsspråk som används. Tolkningsprocessen är 
individberoende och ramarna är ganska vida oavsett hur indexeringsspråket är 
strukturerat. Fördelen med ett tätt strukturerat språk som AAT är att både indexerare 
och användare lättare kan få översikt över samma språkterminologi om 
tesaur/ämnesord visas på skärmen.  

Användarnas sökstrategier kan vara planerade på flera sätt men om den som söker 
inte vet vilka termer som skall användas vid sökning kan resultatet bli begränsad och 

                                                 
137 Taylor, 1994, s. 112. 
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stort mörkertal kan bli följden. Fördelaktigt vore om den som söker känner till 
terminologin som används vid innehållsbeskrivning av de verk som läggs in. 
Terminologisk information om vad som läggs in och hur den skall sökas behöver 
tydliggöras.  

I en del användarundersökningar (task-based) har man sett att användare närmar 
sig sökbegreppen utifrån samma princip som när man kommunicerar med en 
bibliotekarie. Man frågar om det vidare begreppet för att sedan smala in det och fråga 
om en mindre detalj.138 Kunskap om sökbeteenden borde kunna användas i 
kombination med tesaurstrukturerna för att ge användaren en ingång till 
ämnessökningarna. 139 

Prekoordination/postkoordination 
Både SAO och LCSH är genom att de har enumerativa struktur och är 
klassifikationsbaserade ämnesord, redan prekoordinerade språk. De är konstruerade 
från början som delvis sammansatta termer och det innebär att vid indexering bär 
språken redan på en prekoordinerad struktur. Beroende av system kan man sedan göra 
post- eller prekoordinerade sökningar i dessa språk. Vid den s.k. Booleska sökningen 
gäller den postkoordinerade sökningen. 

Det finns få renodlade postkoordinerade system, AAT-tesauren är ett tydligt 
postkoordinerat indexeringsspråk vilket SAO och LCSH inte är. Vid indexering av 
dokument kan man till stor del postkoordinera och vid sökning i de fall där termerna 
inte är sammansatta.  

Del II. Analys av poster med LCSH, SAO och AAT som 
indexeringstermer. 

Posterna som jag har valt som exempel för de olika indexeringsspråken är från 
databaserna Library of Congress (LCSH), beståndsposter från Konstfacks bibliotek 
(SAO och egna termer) eller LIBRIS (SAOs ämnesord) där Konstbiblioteket har lagt 
in ämnesord (de har inget eget system), Disa (Uppsala universitetsbiblioteks databas) 
och National Art Library (AAT). Tabell 1-9 visar ämnesord från LCSH, SAO och 
AAT. I första kolumnen visas termerna, i den andra vilken databas som posterna 
hämtades ur och i den tredje det indexerande biblioteket. 

1. Almqvist, C.J.L., Poesi i sak : från Josephson till X:et : måleri, teckning och 
skulptur [ur Nationalmusei och Moderna museets samlingar] Ernst Josephson …/ 

                                                 
138 Svenonius, 2000, s. 156. 
139 Subject access är den term som används inom litteraturen. Jag översätter här med ingång till ämnessökningar. 
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text: C.J.L.Almqvist ; [katalogredaktör: Nina Öhman] ; [fotografi: Statens 
konstmuseer], Stockholm, [1992], ISBN: 91-7100-440-8. 
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Tabell 1 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Art, Swedish—20th century—Exhibitions 

Art—Sweden—Stockholm—Exhibitions 
LC140 LC 

SAO Konst—Teori—Estetik 
Konst—Konsthistoria—Sverige—Modern Tid 
Konstteori och––estetik 
Konsthistoria : Sverige : 1905- 

KO141 
KO 
DISA142 
DISA 

KO 
KO 
KIBUU 
KIBUU 

AAT Painting—Sweden—20th century 
Painting—Sweden—Exhibitions 

NAL143  

Kommentarer: 
I både LCSH och AAT framgår det att det handlar om utställningsmaterial. LCSH har 
dessutom orten Stockholm med i en av de två strängarna som finns. SAO har det mer 
övergripande Konst och Konsthistoria. SAO strängarna som Konstfack har använt är 
genererade ur klassifikationskoderna och ger en mera övergripande 
innehållsbeskrivning när dessa används som indexeringstermer. 

2. Dansk kunst 1930-50 : en raekke banebrydende kunstnertekster laegges frem med 
en redogørelse for danske kunstneres bidrag til periodens internationale 
kunstretninger / [Redaktion: ] Per Hovdenakk [og Iben From] ; [Per Hovednakks 
tekster oversat fra norsk af Jacob Thage], Valby, 1999, ISBN: 87-21-01131-1. 

Tabell 2 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Art, Danish—20th century LC LC 
SAO Konst—Konsthistoria—Danmark—Modern Tid LIBRIS N144 
AAT Painting—Denmark—1900-1949 

Sculpture—Denmark—1900-1949 
Photography—Denmark—20th century 
Art—Artists’writings upon—Denmark—20th century 
Exhibitions—Denmark 
Surrealism—Denmark 

NAL  

Kommentarer: 
LCSH och SAO ger liknande strängar, tydligen är det vanligt att ge Konst som 
överordnad term när Konsthistoria skall användas som underordnad term. LCSH 

                                                 
140 Library of Congress Online Catalog, http://catalog.loc.gov. (030331). 
141 Konstfacks bibliotek, Mikromarc, http://www.konstfack.se/bibliotek/katalog.html. (030331). 
142 Uppsala universitets databas, http://www.ub.uu.se. (030331). 
143 National Art Library, http://www.nal.vam.ac.uk. (030331) 
144 Konstbiblioteket Stockholm, (030331) 
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uttrycker ämnet Art och använder den adjektiva formen Danish efteråt. AAT ger 
ingången till verket med flera ämnesordssträngar, man uttrycker flera aspekter av 
innehållet och kan därmed ge sökaren flera möjligheter till ingångar. Men det innebär 
också större risk för redundans. AAT- strängen Art—Artists’writings upon—
Denmark—20th century ger en bra bild av vad verket handlar om. 

3. Hinte, Ed van, Trespassers : inspirations for eco-efficient design /Ed van Hinte 
and Conny Bakker, Rotterdam, 1999, ISBN: 90-6450-375-3. 

Tabell 3 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Design, Industrial—Environmental aspects 

Industrial ecology 
New products—Environmental aspects 
Manufacturing industries—Environmental aspects 

LC LC 

SAO Ekologisk design 
Design 

KO KO 

AAT Environmental issues 
Design—Theory 
Ecology and ecological studies 

NAL  

Kommentarer: 
Detta är ett bra exempel på hur nära termerna ligger varandra begreppsmässigt, men 
varierar i språken. Environmental förekommer både i LCSH och AAT men inte i SAO 
(miljö-), begreppet kan ge andra associationer i det svenska språket. 

4. Sleeping beauty – art now : Scandinavia today : the Solomon R. Guggenheim 
museum, New York, New York, 1982. 

Tabell 4 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Art, Scandinavian—20th century—Exhibitions LC LC 
SAO Konst—Konsthistoria—Norden—Modern Tid 

Konstutställningar—Förenta Staterna 
Konsthistoria: Norden: 1905- 
1982, New York 

LIBRIS 
LIBRIS 
DISA 
DISA 

N 
N 
KIBUU 
KIBUU 

AAT Painting—Scandinavia—20th century 
Painting—Scandinavia—Exhibitions 
Scandinavia—Art—Exhibitions 
Scandinavia—Art—20th century 

NAL  
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Kommentarer: 
LCSH har här den adjektiva beskrivande termen Scandinavian för att ge en aspekt på 
Art. AAT och LCSH använder termen Exhibitions i ämnesordssträngen men inte 
SAO. AAT har ett mera varierande uttryck, men också en viss upprepning. Med 
LCSH och SAO gör man längre strängar innehållande så många delar av innehållet 
som möjligt (eller aspekter på innehållet) vilket får till följd att beskrivningarna blir 
mera övergripande. Man börjar oftare längre upp i hierarkin vilket har att göra med att 
indexeringsspråket är starkt relaterat till klassifikationssystemet. 

Att KIBUU har lagt 1982, New York som sökelement är en kvarleva av ett 
gammalt lokalt system. Det ligger i ett ämnesordsfält och går att söka på, därför tog 
jag med detta i posten. 

5. Surrealismen i Danmark 1930-1950 / Statens Museum for Kunst, Sektionen for 
Moderne Dansk og Udenlandsk Kunst, København, 1986, ISBN: 87-7551-035-9. 

Tabell 5 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Surrealism—Denmark—Exhibitions 

Art, Danish—20th century—Exhibitions 
LC LC 

SAO Surrealismen (konstvet.) Danmark 
Surrealism 
Målarkonst: Danmark: 1905- 

LIBRIS 
- 
DISA 

N 
- 
KIBUU 

AAT Surrealism—Exhibitions 
Painting—Denmark—Exhibitions 
Painting—Denmark—20th century 

NAL  

Kommentarer: 
LCSH och AAT har liknande strängar här och SAO kortare. AAT har ett 
upprepningsmoment Denmark—Exhibitions och Denmark—20th century. Istället för 
en lång sträng är denna typ av upprepning vanlig. SAO har en kort och kanske 
ofullständig sträng där man har glömt att lägga till termen Utställningar. 

6. The Swedish art of building, editor: Jöran Lindvall ; photographer: Max Plunger; 
[translation: Jeremy Franks], Stockholm, 1992, ISBN: 91-520-0287-x (inb). 
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Tabell 6 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Architecture—Sweden—20th century LC LC 
SAO Arkitektur—Sverige—1900-talet 

Arkitektur—Sverige 
Arkitekturhistoria—Sverige 
Byggnadsstilar 
Arkitektur: Sverige 
Planering för bostäder 

KO 
LIBRIS 
LIBRIS 
LIBRIS 
DISA 
DISA 

KO 
N 
ARKM145 
ARKM 
KIBUU 
KIBUU 

AAT Architecture—Sweden—20th century 
Architecture—Domestic—Sweden—20th century 

NAL  

 

Kommentarer:  
Här valde jag att ta med Arkitekturmuseets ämnesord för att ge exempel på hur SAO 
används när biblioteket har speciella samlingar. Här är begreppen ganska rakt på nivå 
med verkets innehåll, antagligen anser man att de som söker kan mycket om sitt 
ämne. Både KO och N har en mera övergripande beskrivning, ämne—ort—tidsperiod. 
LCSH och AATs strängar liknar varandra. 

7. Unga tecknare : 12.april – 8 juni 1997, Stockholm, 1977, ISBN: 91-7100-543-9. 

Tabell 7 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH LC Classification IN PROCESS (ej färdig post hos LC) LC LC 
SAO Teckningskonst—Sverige—1900-talet KO 

LIBRIS 
KO 
N 

AAT Drawings and studies—Sweden—20th century—Exhibitions 
Sweden—Art—20th century—Exhibitions 

NAL  

Kommentarer: 
Här valde jag att ta med denna titel för att SAO och AAT visar markant på olika sätt 
att uttrycka innehållet i verket. I AATs strängar ser man att man markerar här två sätt 
att närma sig verket: Drawings and studies—Sweden och Sweden—Art. Utifrån vilket 
perspektiv beskriver man verket? Och för vilka? Dessutom visar detta exempel att 
AAT inte har samma syntaxtvång som SAO, man kan börja en sträng med Sweden 
och ha Art efter. 

8. Landscape from a high latitude : Icelandic art 1909-1989 / edited by Julian 
Freeman in a collaboration between Listasafn Islands (The National Gallery of 

                                                 
145 Arkitekturmuseet. (030331) 
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Iceland) and Brighton Polytechnic Gallery ; foreword by Magnus Magnusson, 
London, 1989, ISBN: 0-85331-573-6 (hft). 

Tabell 8 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Art, Icelandic LC LC 
SAO Konst—Konsthistoria—Island—Modern Tid LIBRIS N 
AAT Iceland—Art—Exhibitions 

Iceland—Art—20th century 
NAL  

Kommentarer: 
Som tidigare har visats använder LCSH den adjektiva formen Icelandic på 
ämnesordet Art. AAT har två strängar med viss upprepning. SAO har en övergripande 
Konst—Konsthistoria.  

9. Figura – Figura : sex isländska konstnärer : Konsthallen Göteborg 14.9 – 
20.10.1991, Göteborg, 1991, ISBN: 91-87968-09-6 

Tabell 9 

Språk Termer Databas Bibliotek 
LCSH Iceland—Painters and sculptors—Exhibition LC LC 
SAO Målarkonst—Island—Efterkrigstiden 

Konstutställningar—Sverige 
Målarkonst: Island: 1980- 

LIBRIS 
LIBRIS 
DISA 

KB&Gotl. 
KB&Gotl. 
KIBUU 

AAT Painting—Iceland—20th century 
Painting—Iceland—Exhibitions 
Sculpture—Iceland—20th century 
Sculpture—Iceland—Exhibitions 

NAL  

Kommentarer:  
LCSH har ingen tidangivelse i denna sträng. Iceland är den övergripande termen, det 
vill säga ämnet i det här fallet och sedan Painters and sculptors. AAT har en viss 
upprepning av termer och SAO ger en ämnesordssträng som man hittar i SABs 
klassifikationskod. 

Analys  
Alla språken följer i princip samma sorts syntax, det vill säga: ämne—aspekt på 

ämne—land—tid. Det förekommer längre strängar i LCSH och SAO än i AAT men 

AAT har i flesta fall större flexibilitet och flera beskrivningsnivåer. Till en del skiljer 

sig AAT klart från de övriga eftersom de ofta ger en mångsidigare 

innehållsbeskrivning.  
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AAT har inte anknytning till ett klassifikationssystem som LCSH och SAO har. 

Men skillnaderna mellan språken visar sig inte vara så stora som man skulle kunna 

förvänta sig med tanke på att LCSH och SAO är enumerativa språk och AAT en 

ämnestesaur med facettanalysen som struktur, ett syntetiskt språk. Tecken på det 

enumerativa är dock att i LCSH använder man till exempel termer som Art, Danish 

där man i AAT använder Painting - Denmark (det vill säga facett för vilken sorts 

handling och på vilken plats). Man kan tydligt se att i AAT har man satt ihop 

strängarna efter ett kategoritänkande, men i SAO och LCSH i ordning efter 

klassifikation. Termerna är för det mesta inte så långt ifrån varandra begreppsmässigt, 

vilket är ett gott tecken eftersom det handlar om beskrivningar av samma verk. 

Man kan tydligt se att SAO har en viss sorts hierarki i ämnessträngarna som 

bygger på SABsystemets hierarki. Man börjar med en bredare beskrivningsterm för 

att ge aspekt på ämnet, och sedan plats och tid. Eventuellt skulle jämförelser inom 

andra ämnen visa andra tendenser.  

Att man inom National Art Library(med AAT) väljer att ge titlar fler men kortare 

strängar kan tyda på att man har ett ”friare” förhållningssätt till indexeringsspråket 

som termerna hämtas ur, där få termer är de absolut ”rätta” som det blir i ett system 

som i grunden är kopplat till ett universellt klassifikationssystem. En viss risk för 

redundans (upprepning) vid sökning förekommer eftersom varje titel får så många 

termer och varje gång man söker på olika varianter får man upp dessa också. Men 

man förebygger också hål eller mörkertal, ju fler termer desto fler gånger kommer den 

indexerade titeln med i träffresultaten.  

Det finns dock en klar tendens att man med AAT visar en rakare men samtidigt 

mera flexibel innehållsbeskrivning (beskrivning från flera håll sett) som bottnar i att 

det är ett nyare språk, att det har konstruerats av ämnesexperter och folk som arbetar 

inom ämnet och inte som i LCSH och SAO som är konstruerat utifrån ett 

klassifikationssystem och har en annan historia och tradition.  

Del III. Indexering på bibliotek 
Följande avsnitt är en redovisning och analys av intervjuer gjorda med 
indexerare/katalogisatörer vid tre bibliotek. Jag valde att använda rubrikerna 
Bibliotekssamlingarna och användarna och Indexeringsspråket och ämnet konst som 
de ledande begreppen under samtalen för att följa de frågor jag har ställt i uppsatsen 
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d.v.s. hur olika indexerare ser på indexeringsspråket och samlingarna i relation till 
användarna. 

Intervjuerna ägde rum på tre bibliotek, Konstbiblioteket i Stockholm (N), 
konstvetenskapliga institutionens bibliotek i Uppsala (KIBUU) och Konstfacks 
bibliotek i Stockholm (KO) under februari och mars 2003. Frågorna hade skickats i 
förväg till informanterna i Uppsala146 men inte till dem i Stockholm. Intervjuerna 
bandades och skrevs sedan ned. 

Rubrikerna Bibliotekssamlingarna och användarna och Indexeringsspråket och 
ämnet konst är inledande i redovisningen av intervjuerna. Intervjumaterialet kommer 
sedan att diskuteras utifrån begreppen vokabulär, semantik, syntax och pragmatik, det 
vill säga på samma sätt som i analysen av indexeringsspråken i tidigare avsnitt. 
Domänanalysen används i den sammanfattande analysen.  

Uppsatsen handlar som redan nämnts om hur indexeringsspråket används inom 
ämnet konst på tre bibliotek i Sverige. Hur man tänker på relationen användare/sökare 
av dokumentet och innehållsanalysen är det som står i fokus för undersökningen. 
Bibliotekssamlingarna som biblioteket förvärvar är på så vis utgångspunkten när 
innehållsanalysen görs. Språket som används vid denna analys och kopplingen till den 
framtida användaren/sökaren blir en naturlig ingång i diskussionen som intervjuerna 
kretsar kring. 

Konstbiblioteket i Stockholm (N) 

Bibliotekets samlingar och användare 
Utställningskataloger är Konstbibliotekets i Stockholm stora specialsamling. 
Monografier och tidskrifter kommer därefter. Konstbiblioteket byter kataloger med 
hela världen och är därför ofta det enda biblioteket i Sverige som har detta material.  

Konstbiblioteket är ett specialbibliotek som först och främst finns för 
Nationalmuseets tjänstemän. Andra användare är konststuderande på universitetsnivå. 
För museets personal har biblioteket undervisning i sökmetoder och databassökningar 
men studenterna får vända sig till sina respektive bibliotek för specialundervisning. 
Dessa grupper skiljer sig mycket åt. Museets personal kan det område de söker inom 
så de kan för det mesta hitta vad de är ute efter utan att vara direkt beroende av 
ämnesorden. Studenterna däremot vet inte alltid exakt vad de är ute efter och det är 
svårare för dem att söka och hitta. En hel del användare är konstintresserade 
pensionärer, tidigare anställda som botaniserar och konsthandlare.147  

                                                 
146 I Uppsala bad man om att få se frågorna i förväg. 
147 Konstbiblioteket poängterar att detta inte är en grupp de riktar sig till men de kommer ändå 



 53 

På frågan om Konstbibliotekets indexerare/katalogisatörer tycker att 
bibliotekarien skall vara ämnesspecialist eller generalist svarade en av indexerarna: 

Jag tycker att vi skall kunna hitta information om allt och det är kunden som är ämnesexpert men 
det underlättar om vi vet vad de pratar om och vi kan formulera om det till ett ämnesordsspråk.148 

Indexeringsspråket och ämnet Konst 
Konstbiblioteket i Stockholm använder SAOs ämnesord (BUS) och katalogiserar i 
LIBRIS. De har inget eget bibliotekssystem. Fram till 1984 hade Konstbiblioteket lagt 
in egna ämnesord på bibliografiska poster i den så kallade realkatalogen. Från och 
med 1984 har man börjat använda SABs klassifikation och SAOs ämnesord vilket 
resulterat i att den katalogen inte är fullständigt konsekvent eller enhetlig. 
Ämnesordslistan i katalogen har man tänkt börja stämma av mot SAOs ämnesord 
(SAOs register i BUS databas).  

Ämnesorden skickar vi in till KB som förslag och de har tagit vad de vill ha till registret. 
Specialbiblioteken har ämnesord som skulle behöva komma in i BUS ämnesordsregister men det 
tar lång tid att behandla dessa och det kostar mycket. Och det är svårt att för oss som 
specialbibliotek att vänta på klartecken för att få lägga in dessa ord.149 

Konstbiblioteket använder BUS ämnesord så långt det går, men tycker att det finns 
stora luckor i systemet. Ofta finns det inte tid att föreslå nya ämnesord till BUS och då 
söker man i registret efter närmast möjliga term eller ord.  

Ibland lägger vi in ett oauktoriserat ämnesord, alltså som inte finns med i BUS men som vi tycker 
täcker innehållet.150 

De får vara restriktiva med ämnesord just för att det inte alltid finns precisa termer 
som täcker innehållet och risken är att de kommer för långt bort från verkets innehåll 
om de tar den term som verkar vara närmast och finns i registret.  

Resultatet kan bli att alldeles för breda begrepp väljs för ett innehåll som behöver 
beskrivas mera specifikt. Konstbiblioteket ligger redan på en indexeringsnivå med 
utgångspunkt i ämnet konst/konstvetenskap och det kan vara svårt att få det att 
stämma med BUS ämnesord. Till exempel använder Konstbiblioteket 
indexeringstermen Utställningar men BUS föreslår Konstutställningar. För 
Konstbiblioteket är det självklart att alla utställningar handlar om konst.  

Där får vi försöka få vår personal att förstå att de måste söka på konstutställningar även om de 
tycker att det är ganska självklart att det handlar om konst. 151 

                                                 
148 Bandinspelning, februari 2003.  
149 Bandinspelning, februari 2003. 
150 Bandinspelning, februari 2003. 
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Ett gemensamt problem med ämnesordsregistret allmänt är att det tar alldeles för lång 
tid att få nya termer accepterade. Konstbibliotekets personal skickar in en term som 
förslag till BUS där den skall utvärderas. Sedan skickas den tillbaka till 
Konstbiblioteket och om den är godkänd kan man använda den. Denna diskussion 
som förs mellan BUS och biblioteket om termer tar lång tid och är resurskrävande. 
Här får man göra en avvägning mellan tiden och användarvänligheten. Relationen 
mellan det allmänna övergripande och det specifika avgörs av vilka användarna är. En 
del termer som skulle vara lämpligt att använda med tanke på att de som söker känner 
till ämnet utifrån den termen, blir inte antagna in i BUS ämnesordsregister för att de 
inte går att belägga i en encyklopedi eller på ett annat sätt. Ett eget ämnesordssystem 
skulle vara det optimalt bästa. Specialbibliotek är redan på en specifik 
indexeringsnivå menar de, och även om de inte djupindexerar så räcker inte den 
övergripande termen alltid till.  

Konstvetenskapliga institutionens bibliotek vid Uppsala universitet 
(KIBUU) 

Bibliotekets samlingar och användare 
Med 15.000 volymer böcker är konstvetenskapliga institutionens bibliotek ett av de 
största institutionsbiblioteken i Uppsala. Användarna är konststuderande på alla 
nivåer. Lärarna samarbetar med biblioteket i viss mån angående genomgång av 
kataloger och undervisning för studenterna. För det mesta används PBL- metoden och 
den kräver att studenterna söker på flera håll efter litteraturen och kanske inte är 
hänvisade till en speciell sorts litteratur. För det mesta klarar studenterna sitt sökande 
själva och ytterst sällan ber de om hjälp med databassökningarna.  

Lärarna använder biblioteket mycket och kan mycket om de gamla samlingarna 
men har kanske inte helt förstått att slagordskatalogen är avslutad. Det nya är svårt för 
en del av dem och de är vana att använda sig av de gamla katalogerna. Biblioteket har 
inte många anställda och som följd av det har inte personalen på KIBUU tid att ge 
utbildning kontinuerligt. De gör sammanställningar över de databaser som man kan 
söka i inom ämnet, och över tidskriftsartiklar och skickar dessa ut som meddelanden 
till konstvetenskapliga institutionens personal. Informationssökning ämnesvis fanns 
på Carolina men har minskat något på grund av resursbrist. Detta poängteras och man 
tycker att det är synd för att med nya studenter och nya databaser som förändras hela 
tiden är behovet stort av kontinuerlig information. 

Man tror inte att studenterna vet så mycket om vilka ämnesordssystem som ligger 
i posterna eller som används vid indexering. Huvudsaken för studenterna är att de 

                                                                                                                                            
151 Bandinspelning, februari 2003. 
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hittar och att man har ett logiskt system så att de hittar vad de vill ha. På KIBUU tror 
man att användarna inte kan veta så mycket om indexeringstermer eller ämnesord, för 
exponeringen av ämnesord i gränssnitt är begränsad och information om användning 
om ämnesord är bristfällig. 

Två olika svar ges på frågan om bibliotekarien borde vara ämnesexpert eller inte. 
Dels tycker man att alla de hjälpmedel som finns räcker för det en bibliotekarie 
behöver och att man fort lär sig ett ämnesområde och de ämnesord som används. Men 
att det skulle vara en fördel att ha goda ämneskunskaper, speciellt när det gäller 
retroaktiv bearbetning av poster och ny tillsättning av ämnesord, kan man inte helt 
bortse ifrån. Ämnet är föränderligt och har både historia och framtid att handskas 
med. 

Indexeringsspråket och ämnet konst 
SAO:s ämnesord med BUS ämnesordsdatabas används numera på KIBUU. Det finns 
en slagordskatalog till och med 1998 som är avslutad och den innehåller ett internt 
slagordsregister med ämnesord. Bibliotekskatalogen med förteckning över 
bibliotekets samlingar registreras retroaktivt av en bibliotekarie på halvtid som lägger 
in poster med SAOs ämnesord i bibliotekets databas (DISA). I de lokala 
beståndsposterna använder man de uppställnings- och hyllsignum som följer det 
gamla systemet. Det behåller man tills biblioteket flyttar till en gemensam lokal med 
flera av Uppsala universitets institutionsbibliotek.  

Vid katalogisering tar KIBUUs personal även hjälp av ämnesord inlagda i 
LIBRIS och tittar ofta även på LCSH ämnesord. De gamla ämnesorden återspeglar ett 
ämne som har ändrats under de år som den gamla 
ämnesordskatalogen(slagordskatalogen) har funnits.  

Förr var det konsthistoria nu är det konstvetenskap […] de gamla slagorden duger inte, det blir 
svårt att få plats med vissa böcker i ett gammaldags system.152 

Det gamla systemet anses vara förlegat och speglar den tid som har varit. Det gamla 
ämnesordssystemet har inte samma möjlighet att växa och ta in nya aspekter på ämnet 
som däremot SAOs ämnesord har. Under själva katalogiseringen har personalen på 
KIBUU stor hjälp av ämnesordsdatabaser, böcker, LIBRIS poster, baksidan av böcker 
och index över böckers innehåll.  

Man följer de riktlinjer som ges av KB med BUS ämnesordsregister och försöker 
följa bildningar av ämnesordssträngar som finns rekommenderade i riktlinjerna. Men 
man tycker att det är svårt, det är så olikt det som har använts inom KIBUU tidigare 
och det äldre SAOs ämnesordsregistret som var mera baserat på enstaka rubriker och 
                                                 
152  Bandinspelning, mars 2003. 
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inte den mer komplicerade ordföljden som man följer nu. Likaså är det gamla 
slagordsregistret helt annorlunda och där tycker man att en hel del termer går 
förlorade när man skall översätta till de nya BUS ämnesorden. Där finns inte alltid de 
termer över begrepp som skulle behövas. I den mån man hinner, gör man långa 
strängar och försöker göra så fylliga beskrivningar som möjligt. Men för det mesta 
blir det kort och det första som är självklart inom ämnesorden används. Detta beror 
delvis också på tidsbrist och den mängd av retroaktiv katalogisering som görs. 

Konstfacks bibliotek (KO) 

Bibliotekets samlingar och användare 
Konstfacks bibliotek har 60.000 monografier. Tidskrifter utgör en stor del av 
samlingarna och inte alla är inlagda i databasen. Användarna av biblioteket är först 
och främst Konstfacksskolans studenter som är 600 i antal varje år, men även andra 
högskolestuderande. Eleverna vid Beckmans designskola använder biblioteket en hel 
del eftersom de inte har ett eget bibliotek. Om andra skolor vill få undervisning och 
visning av system för elever får de betala för det.  

Studenternas användning av biblioteket ser lite olika ut. Det beror mycket på vad 
de sysslar med, det kan vara en hel studentgrupp som får upp ögonen för biblioteket 
som källa för material. Det blir plötsligt populärt för en årskurs men inte för den före 
eller efter. Alla har skrivuppgifter men de kan se olika ut, en del skriver utifrån vad de 
själva analyserar och tycker, det blir mera skönlitterärt, och andra använder 
källmaterial från biblioteket. 

Vissa lärare använder biblioteket mer än andra och detta kan bidra till hur olika 
studenterna använder biblioteket. Det förekommer ett visst samarbete mellan 
biblioteket och lärarna angående inköp av litteratur utöver kurslitteraturen, men det är 
mera oorganiserat. Det beror på lärarnas initiativ och ibland trycker biblioteket på och 
ber om förslag inom de områden som lärarna har specialkunskaper om. På varje 
institution finns små boksamlingar, uppslagsverk och annat och ofta är det dubbletter 
till de exemplar som biblioteket redan har. 

Konstfacks bibliotekspersonal ordnar användarundervisning varje termin, en 
timmes undervisning per grupp för förstaårseleverna. Återkommande undervisning 
förekommer mera enskilt och styrs efter förfrågan. Till exempel har man undervisning 
för alla årskurser på linjen Industridesign eftersom de studenterna använder mycket 
av bibliotekets material. Likaså har man extra undervisning för studenter som skriver 
uppsatser. 

Konstfacks bibliotek mäter inte användningen av biblioteket. Man vet därför inte 
hur användarna beter sig vid sökningar, eller hur många sökningar de gör. Men 
utlåningen ökar och frågorna i disken minskar, så på något sätt verkar användarna 
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klara sig bättre och bättre. Man tycker att det ändå märks att en lätt förvirring råder 
bland användarna vad gäller databasanvändning. De har svårt att skilja emellan hur 
olika databaser fungerar. Gränssnitt och sökvägar är olika från fall till fall och 
användarna måste vara extremt intresserade om de skall följa utvecklingen och 
förändringen av de olika databaserna. 

Folk är vana att söka på internet med sökmotorer, gränssnitten liknar ju varandra och folk blir 
förvirrade de tror kanske att de söker i själva boken,[…] de förstår inte att det är en människa som 
har lagt in t.ex indexeringsord som beskriver boken och att de letar bland dessa.153 

Det är inte så många av studenterna som tänker på ämnesordsystemet när de söker 
efter material. Vissa gör det men många använder hyllan direkt när de söker efter 
material. Katalogen är en väg till hyllan men de flesta söker först i hyllan.  

Användarna skriver inte ut ämnesord som strängarna ser ut, de skriver en del av strängen. Vi vet 
inte hur många felsökningar som görs, de söker efter egna begrepp också. Det vore intressant att 
se vilka felen är. Grammatik och felstavning är större felkälla än själva stamorden.154 

Indexeringsspråket och ämnet konst 
Grundprincipen för Konstfacks bibliotek är att använda SAOs ämnesord men det är 
inte alltid så lätt. Basen är SAO men sedan lägger man till de självklara ord som 
används på Konstfack, i litteraturen och som används inom ämnet men som inte finns 
i SAO eller BUS ämnesordsregister. Man hittar inte på begrepp men när begreppen är 
etablerade och används i utbildningen, av studenterna och i kurslitteraturen blir de 
självklara som ämnesord för bibliotekets bestånd.  

Konstfacks bibliotek har ett eget system men registrerar också i nationella 
databasen LIBRIS.155 Man importerar poster och använder de ämnesord som finns där 
men lägger ofta till ord som inte finns, om det är gamla ord eller konstruerade på det 
gamla sättet eller om de inte passar de nya riktlinjerna156. 

Under primärkatalogiseringen lägger Konstfack in vissa ämnesord men inte alla. 
Det tar tid och ofta väntar man med att lägga in alla tills den lokala posten blir gjord 
och då läggs alla ord in för de användare som biblioteket har. Det tar lång tid att lägga 
in ämnesord enligt de nya riktlinjerna och det handlar om prioritering av arbete. 

Det dröjde länge innan man kunde lägga in ord utan att det tog alldeles för lång 
tid. Där spelar osäkerheten en roll, man vill vara så noggrann som möjligt, men 
behärskar kanske inte fullt ut de nya riktlinjerna. Självklara ämnesord lägger man in 

                                                 
153 Bandinspelning, mars 2003. 
154 Bandinspelning, mars 2003. 
155 Man använder det norska Mikromarc. 
156 Hösten 2002 utformades nya riktlinjer på KB för ämnet Konst. http://wwwkb.se/bus/ao/aoriktlinjer.htm 
(030430). 
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med det samma, men det är inte bra om osäkerheten är stor. Man vill inte behöva 
ändra för mycket efter en eller två dagars fundering. Men när det gäller den lokala 
beståndskatalogen är man säkrare på ämnesorden och man vet vilka ämnesord som 
kommer till nytta för Konstfacks användare. 

Den gamla katalogen som finns på Konstfacks bibliotek slutade man med 1994 
och den har inte någon större konsekvens när det gäller ämnesorden. Mycket har man 
lagt in i LIBRIS men en hel del av det gamla materialet står i magasin och skall 
gallras. SAOs ämnesord täcker det mesta. Det är framför allt alldeles nya begrepp 
som inte har kommit med i registret som kan vara problematiska. Ett exempel är 
begreppet Design teori som används i engelskan och i den svenska litteraturen också, 
men som inte finns med i BUS. Konstfack har flera titlar med det ämnesordet och 
utgick ifrån att det skulle gå att använda, men det har inte gått att belägga i någon 
encyklopedi och BUS har ännu inte tagit upp det. Det är något helt annat än 
Konstteori-design som är en ämnesordssträng som uttrycker annat. Design teori är ett 
begrepp som behövs för det finns många böcker inom det ämnet. Det är ingen som 
söker efter böcker inom Design teori som skulle söka på Konstteori design. De som 
kan ämnet vet att det finns böcker skrivna inom ämnet Design teori. Och känner man 
inte till reglerna för indexeringen kommer man inte att söka på Konstteori design. Det 
är i så fall bara den katalogiserande specialintresserade bibliotekarien som kan 
reglerna som kan komma på att detta skall sökas efter på Konstteori design och inte 
det smalare begreppet. Detta tycker man är konstigt eftersom man har som 
utgångspunkt i riktlinjerna att indexering görs på verkets nivå, så specifikt som 
möjligt. 

Förr lade man inte ämnesord i strängar utan som enstaka ämnesord. Nu använder 
man Konsthistoria Sverige 1700-tal där man förr lade dessa ämnesord på samma nivå 
och ordningen var inte alltid avgörande. Detta har fört med sig att det inte 
registrerades så många ämnesord under en period på grund av denna osäkerhet. Vem 
ville börja lägga in ämnesord på en post och kanske göra fel? Men efter kursen som 
alla konstbibliotekens katalogisatörer gick förra året har denna osäkerhet blivit 
mindre. Det har blivit lättare att förstå principerna. 

På Konstfacks bibliotek tycker man att det inte är användarna man tänker på i 
första hand när man lägger in ord på det mera komplicerade sättet. Om man tänker på 
Konstfacks studenter och användare av biblioteket kan man tillåta sig att inte vara så 
strikt som riktlinjerna säger till om. Till exempel använder man det mycket breda 
begreppet Konst mycket mer än det används i LIBRIS allmänt. Även om det handlar 
om en enskild konstnär som är en skulptör skriver KO först Konst sedan namnet på 
konstnären och sedan Skulptur och geografiskt ämnesord. Resultatet har blivit att de 
har lagt in flera hundra böcker som har ämnesordet Konst. Det finns fördelar med det 
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tycker man på KO. Kombinerade sökningar på Konst och andra ämnesord, som har en 
speciell aspekt på ämnet eller en kombination, kan hjälpa den som söker. Användaren 
får många träffar och kan själv sedan välja och begränsa sökningen. Det sättet man ser 
på ämnet här får styra lite över hur man ser på vikten av ämnesorden. Att man 
använder ett övergripande begrepp som Konst och sedan det specifika aspekt-
ämnesordet är också för att det mer specifika kanske inte är så känt. Det är en 
insamlande övergripande term som gör att användaren kan fånga in en bok som 
kanske handlar om ett udda eller okänt ämne.  

Konstfack har gjort utbrytningar på hyllan där alla verk som handlar om skulptur 
står för sig, alla om keramik för sig, oavsett om konstnären är mera känd för en annan 
konstart eller inte, eller om boken handlar om en teknisk aspekt på ämnet. Detta är 
annorlunda på ett folkbibliotek. Böcker om Picassos´ konst finns säkert på fyra olika 
håll, för att han har sysslat med olika sorters konst. Däremot tycker man att det kan 
vara problematiskt med böcker som borde kunna stå närmare varandra men får en 
splittrad uppställning, böcker till exempel inom ämnen som arkeologi, historia och 
konsthistoria. Ofta är Konstfacks användare ute efter föremålen i böckerna och det är 
inte så viktigt om det är en arkeologisk aspekt på boken. SAB- systemet kan på vissa 
sätt vara klumpigt och gammaldags och där försöker man göra de lokala anpassningar 
som passar bäst.  

Vissa böcker är formlösa, de hör till många ämnesområden, det är omöjligt att hitta vara den skall 
vara, hur skall man beskriva boken? Man måste kanske ställa boken i ett skåp och visa upp den! 
Här ÄR den! Så ser den ut!157 

Vokabulär, semantik, syntax och pragmatik 

Vokabulär 
För de indexerande biblioteken i undersökningen gäller SAO som bas för 
ämnesbeskrivning av böcker. Konstfack har ett eget system och har därför större 
frihet att använda där de begrepp och termer som används inom skolan/ämnet och 
känns självklara med hänsyn tagna till ämnet, litteraturen och dess användare. De 
registrerar både i det samordnade LIBRIS och den lokala databasen.  

Konstbibliotekets indexerare uttryckte behovet efter ett eget ämnesordsregister. 
De lyckas inte alltid hitta i BUS, de termer de tycker kommer deras användare och 
innehållsbeskrivningen av dokumenten till störst nytta. KIBUU hade vagare 
uppfattning om i vilket syfte de skulle behöva komplement till SAOs ämnesord. De 
tyckte att termerna i den gamla slagordskatalogen inte skulle gälla för framtiden, men 

                                                 
157 Bandinspelning, mars 2003. 
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uttryckte ändå att det fanns termer och begrepp i den som man skulle ha nytta av om 
det gick att hitta motsvarande i BUS.  

Nyttan av någon sorts samordning mellan de indexerande konstbiblioteken 
angående ämnesord uttryckte både Konstbiblioteket och Konstfack. Samordning och 
möjlighet till att utveckla och bibehålla de egna ämnesorden verkade vara viktigt för 
båda. För Konstbiblioteket gäller att få ett eget system så att detta skall kunna 
praktiseras och utvecklas. 

Semantik 
Vad gäller indexeringsspråkens semantik visade det sig att informanterna tyckte att ju 
bättre hänvisningarna mellan termerna i ett ämnesordsregister är desto större 
konsekvens vore möjlig mellan indexerande bibliotek. De tyckte att en del termer i 
SAOs ämnesregister låg nära varandra och där är det svårt att avgöra vilken/vilka man 
skall välja. Man tyckte att för att resultatet av konsekvensen inom indexeringen 
mellan olika verk skulle komma till nytta för användarna skulle de behöva få bättre 
insyn i hur ämnesorden fungerar vid sökning. Önskvärt vore om man kunde visa 
ämnesordsstrukturen tydligt i gränssnitten och förklara hur man sökar vidare inom 
närliggande eller besläktade termer.  

Syntax  
Indexeringsspråkets syntax blev en komplex diskussion. De nya riktlinjerna som 
gäller för SAO tyckte flera av indexerarna vara svåra. De tyckte att det var enklare 
som det var förr när man kunde sätta ämnesord utan att tänka på att de skulle vara i 
strängar eller en viss ordning. Som följd av detta tyckte man allmänt att de som 
indexerar måste vara mycket kunniga om indexeringsspråket och att en gedigen 
ämneskunskap vad gällde själva innehållsanalysen inte räckte, utan man skulle 
behöva vara rutinerad i att forma detta indexeringsspråk för att kunna följa riktlinjerna 
som ges av KB. 

Att det gick lättare och lättare att förstå och applicera de nya riktlinjerna 
uttrycktes gemensamt av alla, och att det säkert skulle gå fortare att använda med 
mera övning och erfarenhet. Men det uttrycktes ändå en viss skepsis i fråga om det 
säkert var det bästa systemet för användarna. 

Pragmatik 
Alla indexeringsspråk har något slags pragmatism där regler och råd angående 
användningen ges för att uppnå den grad av återvinning som önskas. Det är upp till 
biblioteket att utforma en policy angående hur de skall förhålla sig till 
indexeringsspråket i detalj.  
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Alla intervjuade tycker att det är mycket viktigt att formulera riktlinjer inom 
biblioteket och att man gemensamt förhåller sig till dessa, annars kan resultatet bli att 
var och en går sin egen väg. Policyn handlar också om att ge vissa domänspecifika 
tolkningsföreträden plats. Till exempel kan användare ha en profil som behöver tas 
hänsyn till. Ett bibliotek kan ha användargrupper där högre specifitet av indexering 
kommer mer till nytta. Konstbibliotek byter ofta utställningskataloger med andra 
konstbibliotek i världen, dessa samlingar har en speciell egenskap, som innebär 
mångfald av ämnen och språk. Hur skall man förhålla sig till dessa i fråga om 
indexeringsdjup? Det är en hel del frågor som varje bibliotek måste ta hänsyn till.  

Den ämnesmässiga anknytning biblioteken har till sina användare styr behoven 
för riktlinjerna till en del. Hur skall man förhålla sig till indexeringsspråket, hur djupt 
skall man indexera, i vilken mån skall man ta hänsyn till ”interna” termer eller 
vardagliga allmänt kända termer? Detta blir en policyfråga för en indexerande 
institution.  

Gränssnitt 
Indexerarna tyckte allmänt att ämnesordssystemet inte alltid är utformat till det ytterst 
bästa för användaren. Vid sökning av en term som kan vara felstavad får inte alltid 
användaren reda på att det finns böcker som handlar om detta ämne, att en sådan term 
finns fast med en annorlunda stavning eller böjning eller att det finns synonymer till 
termerna som man kan söka på. Detta är en av anledningarna till det mörkertal som 
förekommer. Därför är ett bra ämnesordsregister eller en bra tesaur inte utnyttjad till 
fullo om man inte utvecklar en mjukvara som kan komplettera med funktioner där 
man hänvisar till sökning av närliggande ord. 

Analys av del III 
Intervjuerna visar att inom ett och samma ämne kan flera faktorer påverka hur 
indexerare använder samma indexeringsspråk.  

1. Det kan handla om variation i behov av indexeringsdjup. Som det har visat sig har 
till exempel Konstfack ofta i det egna lokala systemet lagt ut mycket fler 
ämnesord än vad t.ex. Konstbiblioteket har gjort.  

2. Det kan handla om olika val av begrepp. Till exempel väljer Konstfack att 
använda begreppet Designteori i stället för BUS ämnesord Konstteori design som 
rekommenderas. Båda är inom samma terminologi men ger olika aspekter på 
ämnet. 

3. Man kan ha olika riktlinjer om indexeringspolicy inom olika institutioner. På 
Konstfacks bibliotek har man medvetet utgått ifrån att man har större frihet vid val 
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av termer i och med att man har ett eget system och ser till de egna användarna 
först och främst. Både Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala och 
Konstbiblioteket är inne på en samordning på nationell nivå med LIBRIS som 
referensram, trots att det poängteras att det är de lokala användarna som skall 
kunna hitta materialet i deras samlingar. 

Definition av ämne, verksamhet, användare och riktlinjer nationellt och internationellt 
har stor inverkan på indexeringspolicyfrågor. Indexeringsspråket är ett språk som 
används vid innehållsanalys och registrering av dokument i bibliografiska databaser. 
Hur fungerar detta språk för en indexerande institution och dess användare? De tre 
indexerande biblioteken i undersökningen har till en stor del samlingar inom samma 
ämne men har olika användargrupper.  

Konstbiblioteket har museets tjänstemän och utställningsansvariga som den 
största användargruppen. Konstfack har studenter som största gruppen, men dessa 
skiljer sig från konstinstitutionens till en del eftersom de ofta är praktiserande 
konststudenter och inte alltid i behov av formella källor eller ämnesteoretiska källor 
som de konstvetenskapliga studenterna. 

Undersökningen visar att skillnaderna mellan bibliotekens användare påverkar 
hur indexerare/katalogisatörer väljer termer för innehållsbeskrivning av dokumenten. 
Även om innehållet i dokumenten är det som står i centrum blir användarperspektivet 
det som avgör hur man väljer termer. Kombinationen av dessa två aspekter får det 
ämnesspecifika tolkningsföreträdet att bli det viktigaste. Undersökningen visar att 
indexerarna väljer indexeringstermer utifrån att de vill vara säkra på, att deras 
användare hittar dokumenten som de letar efter.  

Med ett välundersökt och utvecklat indexeringsspråk som följer tidens och ämnets 
förändringar kan så kallad ”predictabiblity” eller förutsägbarhet av indexeringstermer 
åstadkomma tätare träffsäkerhet (även om man inte kan garantera någon 100- 
procentigt korrekt träff eller förhindra ”fel”- träffar).158 

Ett indexeringsspråk med välutvecklade hänvisningsmöjligheter borde kunna 
brygga över den inkonsekvens som uppstår, utan att riskera för stort mörkertal eller 
”gömda” poster som annars skulle vara fallet. Att helt eliminera inkonsekvens är 
enligt redovisade forskningsresultat svårt oavsett om det är fråga om manuell 
indexing eller automatisk indexering men med förutsägbarhet och tätare 
hänvisningsmöjligheter i indexeringsspråket kan möjligen ett visst resultat nås.159 
Enligt domänanalysen är ämnet ett fält under inverkan av flera instanser i 

                                                 
158 Se s. i avsnitt Tidigare forskning om förutsägbarhet. 
159 Se i avsnitt Tidigare forskning Mai, Semiotik 



 63 

kunskapsorganisationprocessen, både textproducerare, indexerande bibliotek och 
användare.  

Del IV. Enkätundersökning. 
Enkätundersökningen kan ses som en kompletterande del till de övriga 
undersökningarna i uppsatsen. Eftersom underlaget inte är större än 35 studenter kan 
man säga att resultatet bara ger en fingervisning om tendenser inom det område som 
undersöks.  

Enkätundersökningen ägde rum i februari 2003 på Stockholms universitet. Vid 
fem c- uppsatsventileringar delades enkäterna ut bland studenter som läser vid 
konstvetenskapliga institutionen. Av 35 studenter på c-nivån fick jag 29 svar. Enkäten 
bestod av 12 frågor.160 Studenterna hade gott om tid för att svara på frågorna och jag 
var närvarande i föreläsningssalen under den tid de svarade, för att svara på eventuella 
frågor. 

Denna typ av undersökning, när man försöker nå alla individer inom en begränsad 
målgrupp, kallas för totalundersökning. Populationen i gruppen är liten och man får 
lite information från många ur gruppen. Eftersom underlaget på 35 personer och 
svarsresultaten på 29 svar är så lågt har jag valt att redovisa svaren i form av tabeller. 
Enkäten är utformad på så sätt att ett flertal frågor är grupperade kring en 
frågeställning. Därför bör resultat i de grupperade frågorna, alla förutom 1, 2, 10 och 
12, läsas radvis. Jag kommenterar vissa svar i slutanalysen och andra lämnas att läsas 
av läsarna.  

 

Frågor och resultat 

Fråga 1 Vilket år är du född? 

1932-1942  5 
1943-1952  0 
1953-1962  5 
1963-1972  2 
1973-1982  13 
Ej svar   4 

 

                                                 
160 Se bilaga 1. 
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Fråga 2 Hur länge har du läst på högskola/universitet sammanlagt? 

Utbildning i antal år Antal Procent 
Mindre än 2 år 3 10% 
Mellan 2 och 3 år 10 34% 
Fler än 3 år 15 52% 
Ej svar 1 4% 
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Fråga 3 I vilken utsträckning använder du följande bibliotek när du söker information inom ditt ämne? 

I antal (resultat läses radvis) 

Bibliotek Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
SUB161 0 1 12 15 1 
N162 2 5 10 8 4 
KO163 12 7 1 4 5 
SSB164 0 2 11 14 2 
ANDRA 0 3 7 17 2 

I procent(resultatläsesradvis) 

Bibliotek Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
SUB 0 3% 41% 52% 3% 
N 7% 17% 34% 28% 14% 
KO 41% 24% 3% 14% 17% 
SSB 0 7% 38% 48% 7% 
ANDRA 0 10% 24% 59% 7% 

Fråga 4 I vilken utsträckning använder du följande informationsvägar för att söka information inom 
ditt ämne? 

I antal (resultat läses radvis) 

Informationsvägar Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Allmänna sökmotorer 1 1 8 17 2 
Databaser 4 1 11 8 5 
Söker i hyllan 2 4 16 6 1 
Studiekamrater 4 9 13 0 3 
Lärare 1 8 13 5 2 
Dagstidningar 2 6 9 9 5 

I procent (resultat läses radvis) 

Informationsvägar Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Allmänna sökmotorer 3% 3% 28% 59% 7% 
Databaser 14% 3% 38% 28% 17% 
Söker i hyllan 7% 14% 55% 21% 3% 
Studiekamrater 14% 31% 45% 17% 7% 
Lärare  3% 28% 45% 17% 7% 
Dagstidningar  7% 21% 31% 31% 10% 

                                                 
161 Stockholms universitetsbibliotek. 
162Konstbiblioteket i Stockholm, Moderna museets, Nordiska museets och Östasiatiska museets 
institutionsbibliotek. 
163 Konstfacks bibliotek i Stockholm. 
164 Stockholms stadsbibliotek. 
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Fråga 5 I vilken utsträckning använder du följande? 

I antal (resultat läses radvis) 

Ämnesord/Termer Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
SAB  6  8 8  5 2 
Andra ämnesord  4 10 6  5 4 
Fritextsökning  3  1 5 19  1 
Klassifikationsschema 17  4 4 0 4 

I procent (resultat läses radvis) 

Ämnesord/Termer Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
SAB 21% 28% 28% 17%  7% 
Andra ämnesord 14% 34% 21% 17% 14% 
Fritextsökning 10% 3% 17% 66%  3% 
Klassifikationschema 59% 14% 14% 0 14% 

Fråga 6  När du formulerar en sökfråga använder du dig av begrepp hämtade ur följande? 

I antal (resultat läses radvis) 

Begrepp ur: Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Index i datab. 3 8 9 3 6 
Uppslagsverk 3 4 11 8 3 
Böcker 0 0 12 16 1 
Artiklar 0 4 15 8 2 
Annat 3 4 9 6 7 

I procent (resultat läses radvis) 

Begrepp ur Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Index i datab. 10% 28% 31% 10% 21% 
Uppslagsverk 10% 14% 38% 28% 10% 
Böcker  0  41% 55%  3% 
Artiklar  0 14% 52% 28%  7% 
Annat 10% 14% 31% 21% 24% 

Fråga 7 Använder du något av följande när du söker i databaser? 

I antal (resultat läses radvis) 

Sökfinesser Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Trunkering 16 4 4 2 5 
Booleska op. 12 9 1 4 3 
Frassökningar 10 4 5 8 2 
S. i olika fält 6 3 8 10 2 
Maskering 23 0 3 0 3 
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I procent (resultat läses radvis) 

Sökfinesser Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Trunkering 55% 14% 14%   7% 10% 
Booleska op. 41% 31)   3% 14% 10% 
Frassökningar 34% 14% 17% 28%   7% 
s.i olika fält 21% 10% (28% 34%   7% 
Maskering 79% 0 10% 0 10% 

Fråga 8 I vilken utsträckning söker du inom andra ämnen för att hitta litteratur till dina studier? 

I antal (resultat läses radvis) 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Andra ämnen 0 7 10 12 0 

I procent (resultat läses radvis) 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Ej svar 
Andra ämnen 0 24% 34% 41% 0 

Fråga 9 Är antalet träffar (alla resultat vid sökning) du får vid dina sökningarefter litteratur inom 
konstvetenskap: 

I antal (resultat läses radvis) 

 Mycket 
stort 

Stort Litet Ej svar 

Antal träffar 2  16  8 3 

I procent (resultat läses radvis) 

 Mycket stort Stort Litet 
Antal träffar 7% 55% 28% 

Fråga 10 Om du får för stort antal träffar (alla resultat) vid en sökning hur går du till väga för att 
sortera och bedöma relevansen på träffarna? 

Endast de kombinationer som förekommer i svaren redovisas. 

Sortera/bedöma Antal 
Tittar bara på de översta träffarna 0 

A: Gör om sökningen genom att kombinera med flera ord 9 

B: Prövar nya söktermer 1 
C: Annat 1 
A & B 13 
A & B & C 4 
Ej svar 1 
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Fråga 11 Är andelen irrelevanta träffar vid dina sökningar efter litteratur inom konstvetenskap: 

I antal (resultat läses radvis) 

 Mycket stort Stort Litet 
Antal irrelevanta träffar 3 13 12  

I procent (resultat läses radvis) 

 Mycket stort Stort Litet 
Antal irrelevanta träffar 10% 45% 41% 

Fråga 12 Vad gör du när du får för stor andel irrelevanta träffar vid en sökning? 

Endast de kombinationer som förekommer i svaren redovisas. 

För stor andel träffar Antal 
A: Bryr mig bara om de relevanta träffarna 4 
B: Gör om sökningen genom nya kombinationer av söktermer 4 
C: Prövar nya söktermer 4 
D : Annat 1 
A & B 1 
B& C 8 
A & C 1 
A & B C 3 
B & C & D 2 
Ej svar 1 

Sammanfattning och analys 
Över 50 procent av c-studenterna har studerat på högskola/universitet i mer än tre är. 
Att 59 procent söker ofta i allmänna sökmotorer tyder på att de har behov av att hitta 
material där, men i de frågor som ställs senare om strategier vid sökning och 
planerade sökningar verkar de inte känna till de sätt som nämns i frågan (maskering, 
trunkering, boolesk sökning o.s.v.). 

Databaser används av 38 procent ibland, och av 14 procent aldrig vilket är en hög 
siffra. Cirka 28 procent använder dessa ofta. Resultatet visar att antingen beror det på 
att de inte anser sig behöva det för sitt uppsatsarbete, eller så känner de inte tillräckligt 
väl till alla databaser som finns inom ämnet.  

Att 55 procent av de konststuderande ibland söker i hyllan efter material tyder på 
att de, i relation till hur lite de söker i databaser, hittar det de behöver i bibliotekets 
hyllor. Cirka 45 procent av studenterna använder ibland kontakt med studiekamrater 
och lärare för information om ämnet de söker efter, vilket betyder att den informella 
sökvägen är vanlig. 
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Att 21 procent av studenterna aldrig använder SAOs ämnesregister/ämnesord vid 
sökningar kan tolkas på flera sätt. Antingen känner de inte till det registret tillräckligt 
väl eller också anser de att de inte har stöd av att söka efter termer där.  

Andra ämnesord eller listor används inte av många, 34 procent säger sig sällan 
använda dessa, medan 21 procent använder sig av dessa ibland. Det kan man se i 
relation till hur få det var som sa sig använda databaser. Det kan bero på att de 
antingen inte formulerar sökfrågor utifrån kontrollerad vokabulär eller inte känner till 
att databaserna har dessa implicerade i systemen. 

Fritextsökning är det 66 procent som använder sig av ofta. De flesta söker 
antagligen på egna termer/ord eftersom de flesta hade svarat att de inte använde 
kontrollerad vokabulär. Det kan bero på att de inte planerar sina sökningar strategiskt 
eller att de inte känner till att dokumenten är indexerade i de allra flesta databaser. 
Detta resultat överensstämmer också med att få använder SAB eller andra ämnesord. 

Cirka 59 procent av studenterna säger att de aldrig använder sökningar med hjälp 
av klassifikationskod, trots att dessa koder presenteras i bibliografiska poster lika väl 
som ämnesorden. 

Användning av index i databaser används av 31 procent av studenterna ibland, 28 
procent sällan, 10 procent ofta och 10 procent aldrig. Detta resultat överensstämmer 
med resultaten på frågan om elektroniska databaser. Det pekar också på att 
databassökningar inte används i stor utsträckning. 55 procent av studenterna använder 
ofta böcker för att hämta begrepp ur till vidare sökningar.  

Resultaten av studenternas svar angående finesser under sökningsfasen visar att 
de inte använder dessa. Trunkering till exempel svarar 55 procent att de aldrig 
använder. Booleska operatorer svarar 41 procent att de aldrig använder. 
Frassökningar säger sig 34 procent av studenterna aldrig använda, men 28 procent 
säger sig använda dessa ofta. Sökning i olika fält svarar 34 procent att de använder 
ofta, vilket igen möjligen tyder på att de oplanerade sökningarna är det som gäller.  

Cirka 79 procent använder aldrig maskering i sina sökningar, vilket kan betyda 
att de inte känner till detta begrepp. Det tyder också på att de inte använder databaser i 
stor utsträckning eftersom detta är ganska så vanligt i de flesta databaser där det är 
viktigt att hamna rätt med hänsyn till stavning och pluralisböjningar. 

Sökningar utanför ämnet är vanliga. 34 procent svarar att de söker ibland utanför 
sitt ämne och 41 procent att de söker ofta utanför sitt ämne. Detta resultat stämmer 
överens med den diskussion som pågår kring disciplinernas tvärvetenskaplighet. 

Att man inte känner till många finesser eller använder ämnesord, överensstämmer 
med det resultat som fås fram i fråga om antal träffar vid sökningar. 55 procent säger 
sig få stort antal träffar, 28 procent litet och 7 procent mycket stort. Fast frågan kan 
också ha missförståtts och studenterna trott att man här menade relevanta träffar. 
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Detta resultat kan tolkas på flera sätt. Som forskning om relevans av sökningar har 
visat är upplevelsen av relevans olika beroende på hur behovet i stunden är. 

Om de får För stort antal träffar vid en sökning, svarade 18 att de prövar bland 
annat nya söktermer. 26 gör bland annat om sökningen genom att kombinera med 
flera ord vilket antagligen betyder att dessa använder den Booleska sökningen. 45 
procent svarar att andelen irrelevanta träffar är stor och nästan lika många, 41 
procent, svarar att andelen är liten. Det kan betyda att de som svarar att andelen 
irrelevanta träffar är stor kanske inte har begränsat sin fråga eller preciserat sitt ämne. 
De som svarar att andelen irrelevanta träffar är liten kanske nöjer sig med de resultat 
de får, de hittar det de behöver i den mängd de får. Här uppstår en tolkningsfråga som 
behöver en annan och djupare användarundersökning för att ta reda på hur det 
förhåller sig. Som forskningen har visat är bedömning av relevans mycket beroende 
av var i sökprocessen den som söker befinner sig.  

Enkätundersökningen visar att konststuderande inte använder databaser i stor 
utsträckning. Men vad det beror på har inte denna undersökning försökt leta svar på. 
Är det ämnesrelaterat? Är det relaterat till hur mycket information som finns 
tillgänglig för användarna? Resultaten har också visat att studenterna använder 
kontrollerad vokabulär i liten utsträckning vid sökningar inom sitt ämne. Eftersom 
indexeringsspråkens användning står i fokus i uppsatsen återkommer jag till detta i 
uppsatsens sammanfattning. 

Allteftersom arbetet med uppsatsen har framskridit har jag kommit fram till den 
slutsatsen att en enkät av det här slaget inte kan ge annat än en fingervisning om hur 
studenterna ser på indexering och ämnesord. En långt mer djupgående 
användarundersökning där man kan följa ett antal studenter i deras 
informationssökningsprocess skulle kunna ge svar till de frågor som kanske bara 
aktualiseras till en del med enkäten. 

Sammanfattande analys 

Indexeringsspråken 
Enligt aktivitetsteorin och domänanalysen anser man att de vetenskapliga 
disciplinerna utvecklas under vissa historiska och sociala förhållanden.165 De tolkas 
och organiseras under inflytande av de epistomologiska definitioner som skapas under 
dessa förhållanden. De klassifikations- och indexeringsstrukturer som skapas inom 
institutioner för kunskapsorganisation borde således bland annat analyseras utifrån i 
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vilken grad dessa kommer till användning och nytta för användarna som söker 
kunskap och information inom respektive discipliner.  

Klassifikations- och indexeringssystemens möjlighet till flexibilitet i hänseende 
till förändringar, inom disciplinerna och inom den vetenskapliga produktionen av 
litteratur, har diskuterats inom det informationsvetenskapliga forskningsfältet och 
resulterat i kontinuerliga revideringar inom dessa system. Inom domänanalysen 
efterfrågas bland annat att man inom forskningen ser på flera delar av det 
samverkande fältet; hur man definierar ämnen, hur dessa kommer till uttryck i olika 
organisatonssystem, hur det produceras ny kunskap inom ämnena och hur användarna 
förhåller sig till dessa. Med ett indexeringsspråk uttrycker en katalogisatör/indexerare 
den innehålls- och ämnesanalys som han/hon har gjort utifrån det verk som föreligger, 
och det är denna ämnesanalys/innehållsanalys som blir grunden till ämnesingång i 
databaser.  

I uppsatsens jämförelse mellan språken, LCSH, SAO och AAT, framträder 
skillnader i möjligheten att uttrycka innehållet i ett verk i fråga om val av termer 
(vokabulär), semantik och uttryck i syntax. LCSH är det äldsta av dessa tre 
indexeringsspråk, som växer hela tiden, bestående av över 250.000 ämnesord. Detta 
innebär att när det gäller att välja en term som stämmer överens med 
innehållsanalysen har man många att välja bland. För den som indexerar med LCSH 
krävs stor kunskap om indexeringsspråket. För att uppnå en önskvärd konsekvens 
mellan de indexerande institutionerna har behovet av en mängd regler visat sig vara 
stort. LCSHs enumerativa struktur gör att en ständig utbyggnad är möjlig i fråga om 
termer, dessa växer i antal vilket gör att språket blir svåröverskådligt i sin helhet. Det 
medför problem i underhåll och uppdatering eftersom arbetet med relationer och 
hänvisningar mellan termer blir ett tidskrävande och kostsamt arbete.  

LCSH bygger på Library of Congress Classification och har inte möjlighet att 
uttrycka den ämnesrepresentation som behövs när det gäller djupindexering med 
tanke på användarnas olika behov och specialbibliotekens olika behov av ingångar i 
verken. AAT har tillkommit på grund av denna ämnesbegränsning som man ansåg att 
LCSH hade. Ämnesspecialister inom konst och konstrelaterade ämnen ansåg att om 
man skulle kunna sortera dokument och föremål för återvinning i tillfredsställande 
skala behövdes det ett nytt och ämnespecifikt system.  

Med så olika indexeringsspråk som LCSH, SAO och AAT kan man i viss 
utsträckning genom avbildning mellan termer och vissa systemanpassningar använda 
dessa indexeringsspråk parallellt och som komplement till varandra. Den 
ämneskunskap som redan ligger implicit i AAT kan man ta till användning vid 
uppdatering och underhåll av LCSH eller SAO där ämnesspecifika termer kanske inte 
förekommer i samma grad. Likaså har AAT användning av de termer som redan finns 
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i LCSH i det här fallet och som har en viss länk till äldre material inom ämnet, det 
som redan är uttryckt kan användas om det har ämnesrelevans. Med en tesaur som 
AAT finns det möjlighet att uttrycka ett verks djup med en viss specificitet och med 
hänsyn till en viss uttömmandegrad i innehållsanalysen.166 Dessa behov av specificitet 
uttrycks olika av olika institutioner och kan variera även mellan institutioner inom 
samma område.  

I jämförelsen visade det sig att med AAT uttrycker man ofta flera aspekter av ett 
verks innehåll i form av flera korta strängar. Med LCSH är man bunden till en rad 
regler som innebär att syntaxen blir längre och ofta uttrycks bara en aspekt på verket. 
Detta kan bero på den indexerande institutionens policy men eftersom indexering med 
LCSH har pågått på många bibliotek i längre tid antar jag att man följer de 
övergripande regler och riktlinjer som Library of Congress har angett. AAT är således 
ett ”friare” indexeringsspråk och samtidigt närmare ämnet konst så som det definieras 
av ämnesspecialister. Det är en tesaur med en tät struktur och klara 
relationshänvisningar inom strukturen, men när det gäller regler för det praktiska 
förfarandet av indexeringen har varje institution inom ämnet friare och flexiblare 
förhållning till applicering av språket. Själva språkets struktur bär med sig en större 
möjlighet till konsekvens, där man däremot med LCSH måste följa dess grammatik 
för att inte riskera för stor inkonsekvens i dokumentbeskrivningen. Det har påpekats 
av IR-forskare att ju närmare indexeringsspråket står ämnet desto större möjlighet till 
konsekvens i indexeringen finns det.167 Val mellan kategorier av facetter och termer i 
AAT är överskådligare och lättare att få grepp om än i LCSH och SAO där det 
däremot är viktigt att den som indexerar har gedigen kunskap om språket.  

Indexeringsspråkets begränsningar ligger i att verkets hela innehåll inte kan 
uttryckas med termerna. Det är ett språk som skapas under vissa förutsättningar i en 
viss tid och innehållet tolkas i en viss tids kontext. Hela innehållet blir aldrig 
tillgängligt förrän användaren har hela verket framför sig. Därför är det av avgörande 
vikt att varje dokument har så många ingångar som möjligt som kan ge hela dess 
innehåll rättvisa. Det är en fördel om man uttrycker flera aspekter på innehållet i de 
bibliografiska posterna. Den försiktighet som märks med användningen av SAOs 
ämnesord kan försvåra de ingångar användarna har för framtida sökningar efter dessa 
verk. Det framgick av intervjuerna att denna osäkerhet dels beror på svårigheten att 
använda och applicera de rekommendationer som ges i de nya riktlinjerna, dels på att 
språket har två syntaxstrukturer, en gammal och en ny. Osäkerheten som uppstår vid 
indexering med ett gammalt system som uppgraderas kan resultera i en viss förvirring 
för indexerarna. Detta resulterar i att en del dokument får snåla eller begränsade 

                                                 
166 Exhaustivity, se: Rowley, 2000, s. 127 f. 
167 Se avsnitt Tidigare forskning. 
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beskrivningstermer. Det handlar inte endast om att ge verket rätt placering inom den 
disciplin verket tillhör utan att ge ingång i verkets innehåll så att användaren kan 
avgöra om det kan komma till nytta för det behov han/hon har i den mängd av träffar 
som det oftast rör sig om.  

Indexerande bibliotek: N, KIBUU och KO. 
Den indexerande institutionens förhållande till indexeringsspråket kan man se utifrån 
flera aspekter. Man har ett speciellt förhållande till ämnet och användarna utifrån 
detta förhållande. Valet av organisationssystem för ämnesområdet innebär att man tar 
en ställning till hur man vill handskas med indexeringen och ge uttryck för innehållet 
av dokumenten så att det kommer till störst nytta för användaren. Det är också utifrån 
dessa kriterier som en institutions policy bestäms. Vilka mål har man med 
kunskapsorganisationen? Till vilken grad och i vilken omfattning skall dokumenten 
indexeras?  

Indexeringsprocessen har Mai visat är en process i flera steg och enligt honom 
pågår den processen oändligt.168 Detta är oavhängigt av vilket indexeringsspråk som 
används. Men indexeringsspråket har kanske ett utrymme för uttryck som passar 
bättre eller sämre till det man vill uppnå. Utöver det faktum att en komplicerad 
tolkningsprocess pågår under innehållsanalysen, vidtar efter det ett val av generella 
eller specifika termer ur indexeringsspråket vilket är avhängigt av vad den 
indexerande institutionen har för mål med sina ämnesbeskrivningar.  

A subjects analysis implies an interpretation of the potential of the document (or other information 
entity) in relation to the knowledge interests of a given information system, and this analysis is 
undertaken in a given historical, cultural, professional, and pragmatic context.169 

I intervjuerna med konstbibliotekens indexerare visade det sig att det finns ganska 
stora skillnader mellan bibliotekens profil. En förklaring är att biblioteken i fråga är 
en konstskolas bibliotek, ett museibibliotek och ett institutionsbibliotek inom ett stort 
universitet. Men det handlar också om traditioner och historia inom dessa institutioner 
och deras relation till ämnet och de som söker information och kunskap inom dessa. 
Kunskap är inom dessa institutioner också relaterad till de dokument och förvaring av 
verk som tidigare har skapat bibliotekens profil.  

KIBUU har slagordskataloger som inte används i stor utsträckning när det 
retroaktiva arbetet med katalogisering och ämnesordsarbete pågår. Det betyder att en 
hel del termer som kanske skulle kunna användas i någon utsträckning ger vika för 
SAOs ämnesord som inte alla gånger har räckt till för ämnesbeskrivningarna tycker 
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169 Hjörland, 1997, s. 41. 
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personalen på KIBUU. N har vissa funderingar kring SAOs ämnesord och tycker att 
de inte alltid passar för deras behov. Men de tycker ändå att en samordning nationellt 
är att föredra, men också att behovet efter ett eget lokalt system är stort. KO har ett 
eget lokalt system och har därför praktiserat att använda egna termer där det tycks 
vara nödvändigt, samtidigt som de är mera försiktiga med att lägga in ämnesord i den 
nationella databasen LIBRIS. 

Dessa tre bibliotek uttryckte olika ståndpunkter gentemot användarna och 
materialet vad gäller indexeringen. KO har större behovsorienterat perspektiv på 
indexeringen, KIBUU visar större tendens till att lägga vikt vid verkets innehåll och 
samlingarna. N intog en ställning mitt emellan, där man hänvisade till riktlinjerna för 
användning av SAOs ämnesord, men man uttryckte flera gånger att det fanns 
begränsningar där deras användare ofta sökte efter material med hjälp av andra 
termer. Dokumentet är i fokus också för KO men till stor del resonerades det utifrån 
vad det skulle användas till, med en öppnare syn på aktualitet för anvädaren i stunden. 
I riktlinjerna för användning av SAOs ämnesordsdatabas poängteras att 
dokumentbeskrivningen till 20 procent skall handla om dokumentets huvudsakliga 
innehåll, men det nämns också att det är för att användarna skall kunna hitta relevant 
material, som beskrivningen görs. Att det skulle finnas olika behov inom olika 
institutioner/bibliotek berörs inte i riktlinjerna.  

Specialbibliotek har interna termer och uppfattningar om det specifika ämne, och 
det gör att behovet av egna ämnesord blir aktuellt. Resultaten av undersökningen visar 
att det finns information om beståndets ämnesrelevans som lätt kan gå förlorad om 
man byter till ett ämnesordssystem eller nationellt system utan att ta hänsyn till 
ämnets alla dimensioner. Vad domänaanalysen poängterar är att ett ämne definieras 
inte enbart utifrån disciplinen och kunskapsorganisationssystemet utan också av hur 
användarnas behov kommer i uttryck i olika tider och inom olika 
kontextkonstellationer.  

Katalogisatörer/indexerare kan påverkas av det som uttrycks i ett 
indexeringsspråk och detta kan påverka beskrivningen av dokumentet. Att uttrycka 
innehållet med termer som man tror att användarna använder eller att utgå helt och 
hållet ifrån indexeringsspråkets tradition och uttryck är två aspekter på 
indexeringsspråket som skulle vara intressanta att undersöka vidare. I det ena fallet 
handlar det om att vara trogen indexeringsspråket och i det andra fallet är det fråga 
om att försäkra sig om att dagens aktuella användare kommer att kunna hitta material 
utifrån de termer de känner igen. Båda dessa aspekter berör i vilken grad man sedan 
synliggör indexeringstermerna för användaren och gör dessa tillgängliga inför 
sökning. Ju mer komplicerat indexeringsspråket är desto större anledning att visa det i 
gränssnittet. 
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Användarna 
Hur förhåller sig användarna, de konststuderande vid Stockholms universitet, till 
ämnesord och indexeringsspråk? Enligt enkätresultaten verkar de inte använda 
ämnesord eller kontrollerad vokabulär vid sökning i databaser i stor utsträckning. 
Resultaten ger en fingervisning om att antingen behöver de inte använda dessa för att 
deras sökningar styrs av ett annat sorts behov eller så känner de inte till möjligheterna 
kring den typen av sökningar. Det kan vara så att sökvägarna inom ett ämne som 
konstvetenskap är andra än dem man utgår ifrån när man söker inom andra ämnen. 
Flera forskare inom IR-fältet har poängterat hur viktigt det är att ge användarna 
möjlighet att ha tillgång till det beskrivningsspråk som ligger till grund för 
indexeringen. Dessa är inte implicerade i alla databassystem. Användarna måste ha 
tillgång till det språket i lika stor utsträckning som indexerare/katalogisatörer om de 
skall kunna orientera sig inom sitt ämne som bygger på samma disciplinära och 
ämnesmässiga utgångspunkter. 

Sammanfattning 
Uppsatsen har handlat om hur tre olika indexeringsspråk ser ut och hur dessa fungerar 
i relation till i det här fallet konstbibliotek, indexerare på dessa och studenter. 
Frågorna som ställdes var: hur ser olika indexeringsspråk ut? Hur är en tesaur 
konstruerad? Vilken skillnad är det mellan att indexera med en tesaur eller ämnesord? 
Hur förhåller sig indexerare/katalogisatörer till dessa och till användarna? Används en 
tesaur och eller ämnesord av informationssökare och i vilken utsträckning?  

Analysen av LCSH, SAO och AAT och exempel på poster innehållande 
indexeringstermer ur dessa språk, visar att det finns likheter mellan dessa tre språk 
men också skillnader som kan vara av betydelse för en institution som har behov av 
djup ämnesindexering. I analysen av ämnestesauren AAT framgår att den har stora 
möjligheter att ge utrymme för en bredare och kanske djupare innehållsanalys, en 
flexiblare ingång i dokumenten och en bättre möjlighet till uppdatering eftersom den 
är relativt överskådlig.  

Undersökningarna har väckt nya frågor: vilket indexeringsspråk passar bäst till 
specialbibliotek som Konstbiblioteket, KIBUU och Konstfack? Hur mycket vet 
användarna om vilka indexeringsspråk som används? Vilken indexeringspolicy har 
institutionen och vet användarna hur den ser ut? Hur upplever användarna 
indexeringspråkets ämnesrelevans? 

Indexeringspråkens ”ålder”, historia och struktur påverkar hur institutionerna 
förhåller sig till dessa med tanke på den egna indexeringspolicyn och hur mycket 
användarna har företräde, i relation till hur nära eller korrekt man håller sig till de 
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riktlinjer som ges i de nationella systemen. Viss grad av samordning anser biblioteken 
är viktig men poängterar och framhåller hur viktigt det är att innehållsanalysen av 
dokumenten utgår ifrån de behov som bibliotekens användare i första hand har.  

Enkätundersökningen visar att c-nivå studenterna i konstvetenskap inte använder 
ämnesord eller klassifikationskoder i större utsträckning. Vad beror det på? Jag har 
inte letat svar på den frågan i uppsatsen utan anser att det behövs större 
undersökningar för att få svar på den. Däremot pekar svaren mot en möjlig anledning 
till detta: ämnesordspresentation i gränssnitt är bristfällig i de flesta databaser och 
användarnas kunskap om hur ämnesrepresentationen går till är begränsad. 
Ämnesingångarna är med andra ord inte tydliga för användarna när de söker på ämne. 
De som indexerar dokument och de som söker borde ha samma tillgång till översikt 
över det indexeringsspråk som används i olika system.  
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Bilaga 1. 

Enkätfrågor till konststuderande vid Stockholms universitet 
 
1. Vilket år är du född? 
19.. 
 
2. Hur länge har du läst på högskola/universitet sammanlagt? 
 

Mindre än 2 år                 [ ] 
Mellan 2 och 3 år            [ ] 
Fler än 3 år                      [ ] 

 
3. I vilken utsträckning använder du följande bibliotek när du söker information inom ditt ämne? 
 

 ofta ibland sällan aldrig 
Stockholms universitetsbibliotek [ ] [ ] [ ] [ ] 
Konstbiblioteket [ ] [ ] [ ] [ ] 
Konstfacks bibliotek [ ] [ ] [ ] [ ] 
Stadsbiblioteket [ ] [ ] [ ] [ ] 
Andra bibliotek [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

4. I vilken utsträckning använder du följande informationsvägar för att söka information inom ditt 
ämne? 
 

 ofta Ibland sällan aldrig 
Allmänna sökmotorer [ ] [ ] [ ] [ ] 
Databaser [ ] [ ] [ ] [ ] 
Söker i hyllan [ ] [ ] [ ] [ ] 
Studiekamrater [ ] [ ] [ ] [ ] 
Lärare [ ] [ ] [ ] [ ] 
Dagstidningar andra media [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
5. I vilken utsträckning använder du följande? 

 
 ofta ibland sällan aldrig 
Svenska ämnesord (SAB) [ ] [ ] [ ] [ ] 
Andra ämnesord [ ] [ ] [ ] [ ] 
Fritextsökning [ ] [ ] [ ] [ ] 
Klassifikationsschema(SAB) [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

6. När du formulerar en sökfråga använder du dig av begrepp hämtade ur följande? 
 

 ofta ibland sällan aldrig 
Index i databaser [ ] [ ] [ ] [ ] 
Uppslagsverk [ ] [ ] [ ] [ ] 
Böcker [ ] [ ] [ ] [ ] 
Artiklar [ ] [ ] [ ] [ ] 
Annat [ ] [ ] [ ] [ ] 
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7. Använder du något av följande när du söker i databaser? 
 

 ofta ibland sällan Aldrig 
Trunkering (t.ex.*) [ ] [ ] [ ] [ ] 
Booleska operatorer (and, or, not) [ ] [ ] [ ] [ ] 
Frassökningar (”en viss fras”) [ ] [ ] [ ] [ ] 
Sökning i olika fält (titelfält t.ex.) [ ] [ ] [ ] [ ] 
Maskering (t.ex. wom?n) [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

8. I vilken utsträckning söker du inom andra ämnen för att hitta litteratur till dina studier? 
 

ofta Ibland sällan aldrig 
[ ] [ ] [ ] [ ] 

 

9. Är antalet träffar (alla resultat vid sökning) du får vid dina sökningarefter litteratur inom 
konstvetenskap: 
 

Mycket stort  [ ] 
Stort [ ] 
Litet [ ] 

 

10. Om du får för stort antal träffar (alla resultat) vid en sökning hur går du till väga för att sortera 
och bedöma relevansen på träffarna? 
 

Tittar bara på de översta träffarna [ ] 

Gör om sökningen genom att kombinera med flera ord [ ] 

Prövar nya söktermer [ ] 

Annat [ ] 

 
11. Är andelen irrelevanta träffar vid dina sökningar efter litteratur inom konstvetenskap: 
 

Mycket stort  [ ] 
Stort [ ] 
Litet [ ] 

 
12. Vad gör du när du får för stor andel irrelevanta träffar vid en sökning? 
 

Bryr mig bara om de relevanta träffarna [ ] 
Gör om sökningen genom nya kombinationer av söktermer [ ] 
Prövar nya söktermer [ ] 
Annat [ ] 

 
 
 
 

Tack för Din hjälp! 


