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been compared. I have used a total of 100 such pairs in the 
study. There is a lot of different methods that can be used 
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1. Inledning 
 

"Consistency is contrary to nature, contrary to life. The only 
completely consistent people are the dead." 
– Aldous Huxley 

 
 
 
Få personer som varit i kontakt med den högre utbildningen i Sverige torde någon 
längre tid kunnat undvika den stora svenska samkatalogen LIBRIS. Under 2004 
överträffade antalet sökningar i LIBRIS webbsök per månad 100 000 samtliga månader 
med undantag av semestermånaderna juni, juli och augusti. En undersökning som 
genomfördes under tio dagar i oktober 2003 visade att den största delen av sökningarna 
härrör från universitets- och forskningsbibliotek (Olofsson 2004). Undersökningen 
visade dock även att alltfler studenter och intresserade privatpersoner sökte i LIBRIS 
webbsök då en fjärdedel av de IP-adresser som anropade LIBRIS webbsök härrörde från 
privata operatörer (naturligtvis är det omöjligt att säga vilka personer som döljer sig 
bakom olika IP-nummer men siffrorna kan ändå ses som en indikation på att det 
antagligen är fler än bara bibliotekarier och forskare som använder tjänsten). 
 
När fler och fler kataloger blir tillgängliga för slutanvändare, som inte alltid är vana vid 
sökningar, t.ex. som LIBRIS genom en OPAC med ett webbgränssnitt, så ökar kraven 
på katalogerna. Undersökningar har visat att sökning i online-kataloger ofta upplevts 
som svår och att ämnesordssökningen ofta varit det svåraste av allt. 
Ämnesordssökningen har varit en av de vanligaste sökningarna, men samtidigt också 
den sortens sökning som oftast misslyckas. Antingen återvinns inga dokument eller så 
återvinns alltför många, i bästa fall marginellt relevanta, dokument (se t.ex. Long 2000; 
Borgman 1996; Larson 1991). Dessa problem kan naturligtvis ha en rad olika orsaker 
(och har det antagligen också), t.ex. kan gränssnitt vara krångliga eller så kan booleska 
operatorer missförstås. Användarvänligheten är naturligtvis viktig men minst lika 
viktigt för ett lyckat sökresultat som ett enkelt sökspråk och ett intuitivt gränssnitt är 
också en god indexering. Det möjliga problem som skall behandlas närmare i den här 
uppsatsen är brist på konsistens vid indexering av de dokument som ingår i en katalog. 
 
Fenomenet att olika indexerare väljer olika termer för att beskriva ett och samma 
dokument, eller att samma indexerare vid olika tidpunkter väljer olika termer, har under 
de senaste 50 åren uppmärksammats i ett antal undersökningar. Olika indexeringar av 
ett och samma dokument kan skilja sig åt även om indexerarna utför arbetet på samma 
arbetsplats, med samma regler, med samma kontrollerade vokabulär och med avseende 
på samma databas. 
 
I en samkatalog där indexeringen sker av flera olika indexerare som arbetar på olika 
arbetsplatser med olika behov och till och med använder sig av olika kontrollerade 
vokabulärer torde indexeringarna skilja sig åt i än högre grad. Används endast en 
kontrollerad vokabulär så borde den ha en positiv effekt på indexeringskonsistensen, 
används flera olika samtidigt är det mer tveksamt vilket resultatet blir. 
 
Desto större en katalog blir, desto viktigare blir sökmöjligheterna i katalogen. I mycket 
stora dokumentsamlingar finns det ingen möjlighet att kunna bläddra sig fram bland 
posterna tills man hittar något intressant och då samkataloger inte enbart representerar 
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det fysiska utbudet av dokument vid något enskilt bibliotek så är det heller inte möjligt 
att helt enkelt titta på hyllorna. Det kan också vid en ämnessökning vara svårt att avgöra 
hur pass lyckat resultatet är. I en omfattande katalog är chansen stor att en sökning 
resulterar i åtminstone någon träff, kanske t.o.m. i en bra träff. Att sökning på en viss 
term leder till vissa träffar innebär dock inte nödvändigtvis att dessa träffar är de enda 
dokument som behandlar det ämne vilket termen avser. Det är inte omöjligt att det finns 
ett annat (eller åtskilliga andra) dokument med samma ämnesinnehåll som har 
indexerats med någon annan term. Desto större en katalog blir, desto större blir 
rimligtvis också risken för inkonsekvens. 
 
I den stora svenska samkatalogen LIBRIS återfinns cirka fem miljoner titlar och 
registrering i katalogen sker av cirka 300 samverkande bibliotek. Hur ser konsistensen 
egentligen ut i en sådan katalog? 
 
Det är den frågan som skall söka besvaras i den här uppsatsen. 
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1.1 Syfte/Frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsistensen faktiskt ser ut i LIBRIS, en 
samkatalog där ett flertal olika anslutna bibliotek bidrar med poster och ett flertal olika 
kontrollerade vokabulärer används. 
 
I en katalog förekommer normalt inte flera poster som representerar ett och samma 
dokument, däremot förekommer poster som representerar olika språkliga utgåvor. Ett 
dokuments ämnesinnehåll bestäms inte av dokumentets språk och jag anser att ett 
dokument på sitt originalspråk och i en översatt version kan antas ha samma 
ämnesinnehåll. För att undersöka konsistensen kommer jag att jämföra ämnesorden i 
poster som representerar ett dokument på dess originalspråk med poster som 
representerar samma dokument i översättning. 
 
Förutom att titta på den totala konsistensen avser jag att undersöka om konsistensen 
varierar mellan olika typer av ämnesord. En av anledningarna till att använda en 
kontrollerad vokabulär är att öka samstämmigheten mellan olika indexeringar av samma 
dokument. I LIBRIS sker indexering dels med ett antal olika kontrollerade vokabulärer 
och dels fritt. Hur ser det egentligen ut i en katalog där ett flertal bibliotek och ett flertal 
olika kontrollerade vokabulärer samsas? Konsistensen för kontrollerade ämnesord borde 
rimligtvis vara högre än konsistensen för fria ämnesord om endast en vokabulär 
används, när ett flertal olika vokabulärer används parallellt finne r jag det ingalunda 
självklart att fallet skulle vara sådant. Ytterligare ett sätt att dela upp ämnesord på 
(förutom att skilja på kontrollerade och fria ämnesord) är att skilja på ämnesord som 
består av namn och allmänna ämnesord. Rimligtvis borde ämnesord bestående av namn 
uppvisa en högre grad av konsistens än allmänna ämnesord, då det torde vara lättare att 
fastslå att t.ex. en viss namngiven person behandlas i dokumentet än att något mer 
abstrakt ämne behandlas. De tre frågeställningar som föregående resonemang utmynnar 
i är följande: 
 
• Vilken grad av konsistens finns mellan original och översättningar i LIBRIS? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan ämnesord bestående av namn och 

allmänna ämnesord? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan kontrollerade ämnesord och 

okontrollerade ämnesord? 
 
 
1.2 Metod 
 
För att svara på frågeställningarna har i LIBRIS webbsök 100 katalogposter som 
representerar översättningar slumpvis valts ut. Dessa katalogposter har sedan jämförts 
med motsvarande katalogpost för verket på dess originalspråk. Endast poster som varit 
försedda med ämnesord har använts. När en post saknat ämnesord eller originalet ej 
funnits i katalogen så har en annan post använts istället. Anledningen till att endast 
poster som varit försedda med någon sorts ämnesord har tagits med i underökningen är 
att jag inte funnit det meningsfullt att jämföra poster som saknar ämnesord. Skulle även 
poster som saknar ämnesord tagits med är det tveksamt hur dessa skulle ha behandlats. I 
de fall som både originalet och översättningen helt saknat ämnesord så stämmer 
posterna helt överens men man kan knappast tala om en hög konsistens mellan 
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ämnesord då inga ämnesord finns. Ämnesorden i posten för översättningen har jämförts 
med ämnesorden i posten för originalet, konsistensen för varje par av katalogposter har 
sedan beräknats dels med Hoopers metod och dels med Rollings metod1. Anledningen 
till att just Hoopers och Rollings metoder har använts är dels att de är två av de mest 
använda metoderna och dels att de är enkla att förstå och använda. 
 
När olika ämnesord jämförs måste man ta ställning till vad som krävs för att två termer 
skall ses som överensstämmande. Leonard (1977, s. 7) räknar upp fem olika faktorer 
som påverkar när två termer skall ses som överensstämmande. Termer som består av 
flera ord kan antingen ses som en term eller flera termer. Synonymer kan antingen ses 
som olika termer eller som överensstämmande termer. På samma sätt kan olika 
ordformer ses som antingen överensstämmande eller distinkta. Interpunktion kan 
antingen bortses från eller tas med när jämförelser mellan termer görs. Förkortningar 
kan ses som överensstämmande med den utskrivna termen eller ej. En term kan ha flera 
olika stavningar och dessa stavningsvarianter kan ses som distinkta eller 
överensstämmande termer. Förutom dessa, av Leonard uppräknade, faktorer kan man 
också behöva ta ställning till hur termer på olika språk och rena stavfel skall behandlas. 
 
De ämnesord som jämförts för att beräkna den totala graden av konsistens är de 
ämnesord som sökning sker på i fältet ”ämnesord” i LIBRIS webbsöks (version 1.1.12) 
utökade sökformulär (och som också motsvaras av kvalifikatorn AMNE i det booleska 
sökformuläret). För att två termer i denna underökning skall ses som överensstämmande 
krävs det att de tecken för tecken stämmer överens. När ett ämnesord består av flera 
delar krävs det dock inte att alla delar stämmer överens, ämnesordet bryts då istället upp 
i sina delar och varje del ses som en unik term. Anledningen till att jag valt detta 
tillvägagångssätt är att det faktiskt är denna verklighet som möter en användare av 
katalogen. Sker en sökning på en viss term så är det endast dokument indexerade med 
denna term som återvinns, inte dokument indexerade med t.ex. en alternativ stavning 
eller förkortning av termen. De ämnesord som jämförts för att beräkna graden av 
konsistensen för namn-ämnesord är de ämnesord som i LIBRIS webbsöks (version 
1.1.1) booleska sökformulär motsvaras av kvalifikatorerna AGEO (geografiska 
ämnesord), WAIN (institution/konferens som ämnesord), WAPE (personnamn som 
ämnesord) och WATI (titel som ämnesord). De ämnesord som jämförts för att beräkna 
graden av konsistensen för allmänna ämnesord är de ämnesord som i LIBRIS webbsöks 
(version 1.1.1) booleska sökformulär motsvaras av kvalifikatorerna AMNK 
(kontrollerade ämnesord), ASP (underindelning av ämnesord) och INDX 
(okontrollerade ämnesord). Ämnesorden som jämförts för att beräkna graden av 
konsistensen för kontrollerade ämnesord är de ämnesord som i LIBRIS webbsöks 
(version 1.1.1) booleska sökformulär motsvaras av kvalifikatorn AMNK (kontrollerade 
ämnesord) och för okontrollerade ämnesord de ämnesord som motsvaras av 
kvalifikatorn INDX (okontrollerade ämnesord). 
 
Den totala konsistensen hos ett par av indexeringar beräknades alltså genom att samtliga 
ämnesord hos det ena dokumentet jämfördes med samtliga ämnesord hos det andra 
dokumentet. På samma sätt har konsistensen hos allmänna ämnesord beräknats hos ett 
par genom att samtliga allmänna ämnesord jämförts. När ett ämnesord funnits både som 
t.ex. kontrollerat ämnesord och okontrollerat ämnesord i en post så har termen endast 
                                                                 
1 Se kapitel 3. 
2 När uppsatsens empiris ka undersökning genomfördes så var LIBRIS webbsök version 1.1.1 i bruk, 
medan den aktuella versionen idag är 1.2. Se vidare kapitel 8. 
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tagits med en gång när konsistensen beräknats. Den totala konsistensen är alltså inte 
samma sak som medelvärdet för allmänna ämnesord och ämnesord bestående av namn 
och konsistensen hos allmänna ämnesord är inte samma sak som medelvärdet av 
kontrollerade ämnesord och okontrollerade ämnesord. 
 
För att uppskatta den totala populationens medelvärde beräknades för varje 
konsistensvärde som uppmätts ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 procent. I 
avsikt att undersöka huruvida någon signifikant skillnad i konsistens fanns mellan olika 
typer av ämnesord (skillnader mellan ämnesord bestående av namn och allmänna 
ämnesord samt skillnader mellan kontrollerade ämnesord och okontrollerade ämnesord) 
så användes ett z-test. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient begagnas också 
vid ett tillfälle i analysen som sambandsmått. 
 
Olika metoder för beräkning av konsistens, inklusive Hoopers metod och Rollings 
metod, tas vidare upp i kapitel 3. I anslutning till materialinsamlingsavsnittet och 
analysavsnittet i kapitel 8, beskrivs också närmare hur beräkningar utförts i enskilda 
fall. 
 
För att kunna sätta min undersökning i ett sammanhang kommer också en mindre 
litteraturstudie genomföras, några tidigare undersökningar gås igenom och vissa frågor 
med relevans för konsistensbegreppet behandlas. 
 
Läsaren av uppsatsen förutsätts känna till biblioteks- och informationsvetenskapliga 
begrepp (framförallt då sådana relaterade till indexering och kunskapsorganisation). En 
viss förtrogenhet med grundläggande mängdlära och statistik kan underlätta läsandet av 
vissa delar av uppsatsen men är antagligen inte avgörande för förståelse av merparten av 
uppsatsens innehåll. 
 
 
1.3 Informationssökning 
 
Information till den här uppsatsen har sökts i databaserna ERIC, Library Literature & 
Information Science, LISA och Nordiskt BDI- index. Information har också sökts i 
LIBRIS och därutöver har material i referenslistor uppmärksammats. 
 
Mina källor har i första hand varit tidskriftsartiklar, det återfinns dock även i min 
källförteckning några konferens-proceedings, några böcker och två magisteruppsatser 
samt några webbsidor (vilka behandlar LIBRIS). 
 
 
1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 består av inledning, syfte/frågeställning, metod, informationssökning samt 
denna disposition. 
 
I kapitel 2 behandlas konsistensbegreppet. Några olika definitioner presenteras och 
termer som inter- indexerarkonsistens, intra- indexerarkonsistens, konceptuell konsistens 
och terminologisk konsistens, tas upp. 
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I kapitel 3 tas några olika metoder för mätning av konsistens upp. Totalt presenteras sex 
olika metoder, däribland Hoopers metod och Rollings metod, vilka kommer att 
användas i min undersökning. 
 
I kapitel 4 presenteras krono logiskt och ganska kortfattat ett antal tidigare konsistens-
undersökningar. Vissa av undersökningarna återkommer senare i uppsatsen och 
eventuellt kan läsaren till att börja med hoppa över kapitlet för att senare gå tillbaka till 
det vid behov. 
 
I kapitel 5 redovisas hur ett antal olika faktorer kan tänkas påverka konsistensen. Vissa 
faktorer har undersökts i olika studier och vissa har enbart föreslagits. 
 
I kapitel 6 diskuteras hur indexeringens konsistens förhåller sig till indexeringens 
kvalitet. 
 
I kapitel 7 tas subjektivitet och konsistens upp. Ses indexering som en helt subjektiv 
process så kan kanske indexering inte ske konsistent. 
 
Kapitel 8 inleds med ett kort avsnitt om LIBRIS, därefter följer ett avsnitt om 
materialinsamling och sist kommer analys och diskussion. 
 
Kapitel 9 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Konsistensbegreppet 
 
I denna uppsats berörs inte "bak i boken- indexering"3 (back of the book indexing) eller 
automatisk indexering, inte heller konsistens vad gäller deskriptiv katalogisering4 
berörs. Därmed inte sagt att studiet av konsistens i dessa sammanhang inte skulle kunna 
tillföra något till förståelsen av konsistens i andra sammanhang, men någonstans måste 
en avgränsning ske. 
 
 
2.1 Definitioner 
 
Termen indexeringskonsistens har med samstämmigheten mellan två, eller flera, 
indexeringar av samma dokument att göra. På engelska används termerna indexing 
consistency (indexeringskonistens), inter-indexer consistency (inter-
indexerarkonsistens) och intra-indexer consistency (intra- indexerarkonsistens). På 
svenska finns ingen riktigt vedertagen terminologi, men då Karlsson och Kristensson 
(2003) i sin magisteruppsats översätter consistency med konsistens väljer jag att göra 
det samma. Med inter- indexerarkonsistens menas konsistens när flera indexerare 
indexerar samma dokument och med intra- indexerarkonsistens menas konsistens när en 
och samma indexerare indexerar samma dokument vid flera tillfällen. Här nedan följer 
några olika definitioner av konsistens som har mer eller mindre mycket gemensamt. 
 
Frederick Wilfrid Lancaster (2003, s. 68) definierar konsistens och skiljer också mellan 
inter- indexerarkonsistens och intra- indexerarkonsistens: 
 

Consistency  in indexing refers to the extent to which agreement exists on the terms to be used 
to index some documents. Inter-indexer consistency refers to agreement between or among 
indexers while intra-indexer consistency refers to the extent to which one indexer is consistent 
with himself. 

 
Pranas Zunde och Margaret Dexter (1969b, s. 259) har en ganska utförlig definition av 
konsistens men tar i definitionen endast upp konsistens mellan olika indexerare (inter-
indexerar konsistens): 
 

Since indexing consistency manifests itself in the similarity (or dissimilarity) of indexing terms 
assigned to a given document by different indexers, and since the selection of indexing terms 
by an indexer reflects his judgement regarding the information contained in the document and 
its representation, indexing consistency is essentially a measure of the similarity of reaction of 
different human beings processing the same information. Thus, more precisely, we shall define 
indexing consistency in a group of indexers as the degree of agreement in the representation of 
the essential information content of the document by certain sets of indexing terms selected 
individually and independently by each of the indexers in the group. 

 

                                                                 
3 Alltså den indexering av innehållet i en bok vilken ofta återfinns längst bak i boken. Den som är 
intresserad av inkonsekvens, snedvridning och bias när det gäller "bak i boken-indexering" se t.ex. Bell 
1991. 
4 Intresserade hänvisas till t.ex. Jones 1992 och Kranz 1988. 
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Ross Todd (1992, s. 102) fokuserar i sin beskrivning av inter- indexerar konsistens på 
vad låg konsistens är för något och slår också fast att stor brist på konsistens är normen: 
 

Inter-indexer consistency refers to the phenomenon of conflicting indexer decisions: if several 
different indexers are asked independently and individually to index the same document, a 
great deal of inconsistency is likely to be apparent in the results. 

 
MaryEllen Sievert och Mark Andrews (1991, s. 2) ger en bred definition av inter-
indexerar konsistens som graden av överensstämmelse mellan hur flera personer 
beskriver information: 
 

Interindexer consistency may be broadly defined as the extent to which two or more people 
agree in their description of a body of information. 

 
Kurt Leininger (2000, s. 4) definierar konsistens som graden av likhet mellan termer 
som olika indexerare använder för att representera samma dokument och verkar (liksom 
Zunde och Dexter) i första hand tänka på inter- indexerar konsistens: 
 

Indexing consistency addresses the degree to which indexers, when assigning terms to a chosen 
record, will chose the same terms to reflect that record. 

 
Lawrence Leonard (1977, s. 2) definierar inter- indexerar konsistens som kvantitativt 
mått för att mäta graden av likhet mellan två, eller fler, indexerare: 
 

Inter-indexer consistency is a quantitative measure of the degree to which two or more indexers 
perceive the important information concepts contained in a document and represents these 
concepts using identical codes and/or terms. 

 
Även Karen Markey (1984, s. 155) definierar uttryckligen inter- indexerar konsistens 
som ett kvantitativt mått: 
 

Interindexer consistency is a quantitative measure of the degree to which two or more indexers 
agree in their assignment of codes or terms representing the subject contents of a document. 

 
Som framgår av definitionerna ovan handlar konsistens om samstämmighet mellan 
olika indexeringar av samma dokument. Även om definitionerna i mångt och mycket 
stämmer överens finns det en del små skillnader. I vissa av definitionerna sägs 
konsistens uttryckligen vara ett kvantitativt mått för att mäta graden av likhet mellan 
olika indexeringar, medan andra definitioner snarare ser konsistens som ett fenomen. 
Man kan jämföra begreppet konsistens med begreppet återvinningseffektivitet. När det 
gäller detta begrepp så representerar det ett fenomen som kan mätas med t.ex. graden av 
precision och recall. När det däremot gäller konsistens så är det ett fenomen som kan 
mätas med graden av konsistens. Denna begreppsförvirring kan bli ett problem, inte 
minst i och med att det används en rad olika metoder vid beräkning av konsistens. Två 
vanliga metoder för beräkning av konsistens är Hoopers metod och Rollings metod, när 
Rollings metod används blir alltid konsistensen (sedd som ett kvantitativt mått) högre 
än med Hoopers metod (utom när inga, eller alla, termer stämmer överens mellan två 
olika indexeringar), detta betyder dock naturligtvis inte att indexeringarna faktiskt 
stämmer mer överens. Den åtskillnad som ibland görs mellan inter- indexerarkonsistens 
och intra- indexerarkonsistens kommer inte att göras i min empiriska undersökning, då 
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de indexeringar jag jämför både kan vara sådana som härrör från olika indexerare och 
sådana där samma indexerare har utfört båda indexeringarna.5 
 
 
2.2 Konceptuell konsistens och terminologisk konsistens 
 
Indexeringsprocessen ses ibland som bestående av (åtminstone) två olika steg. Det 
första steget ses då som en konceptuell analys där ett dokuments ämne fastställs och det 
andra steget som en översättning av identifierade ämnen till lämpliga indexeringstermer. 
I analyssteget måste indexeraren avgöra vad ett dokument handlar om, samtidigt måste 
också hänsyn tas till vem det är som kan vara intresserad av dokumentet och vilka 
aspekter som denna tänkta användare kan finna intressanta (Lancaster 2003, s. 9). I 
översättningssteget försöker indexeraren finna lämpliga termer för att representera de 
ämnen som ansetts vara av intresse att indexera. Termerna kan antingen hämtas direkt 
från det indexerade dokumentet eller från andra källor och s.a.s. tillskrivas det 
indexerade dokumentet. När termer hämtas från andra källor än det indexerade 
dokumentet kan detta ske antingen genom att indexeraren själv hittar på lämpliga termer 
eller genom att indexeraren använder sig av någon form av kontrollerad vokabulär som 
en ämnesordslista eller en tesaurus (Lancaster 2003, s. 18-19). Brist på konsistens i 
indexeringen kan uppstå antingen i analyssteget eller i översättningssteget (eller i båda). 
Vissa försök har också gjorts att skilja på konsistens i analyssteget och konsistens i 
översättningssteget. Vanligtvis benämns konsistensen vilken finns i analysen av ett 
dokuments innehåll som konceptuell konsistens medan konsistensen angående vilka 
termer som skall användas för att representera innehållet vanligtvis benämns som 
terminologisk konsistens. 
 
Ross Todd (1992, s. 101-102) skriver i artikeln Academic indexing: What's it all about? 
att låg konsistens till stor del beror på att det redan i analysfasen finns en oenighet kring 
vad man egentligen letar efter i ett dokument. Då det inte finns någon enighet kring vad 
ett dokuments ämne är kan det heller inte finnas någon konsistens bland 
indexeringstermerna. De konsistensundersökningar som gjorts i syfte att skilja mellan 
konceptuell konsistens och terminologisk konsistens verkar dock snarare indikera ett en 
stor del av oenigheten mellan indexerare sker i översättningsfasen. 
 
Barbara Preschel (1972, s. 4) menar att det är möjligt och att man bör, skilja mellan 
konceptuell konsistens och terminologisk konsistens. Det första steget i 
indexeringsprocessen beskriver Preschel (1972, s. 16-17) som uppfattning av 
indexerbart stoff (perception of indexable matter) och det andra steget som betecknande 
av detta stoff med hjälp av ord. Dessa två steg antas alltid inträffa i en bestämd ordning, 
först måste en konceptuell analys ske och därefter en översättning, vidare ses också 
stegen som åtskilda från varandra. 
 
Preschel undersökte huruvida konceptuell konsistens skilde sig från terminologisk 
konsistens genom att låta 34 studenter indexera sammanlagt 550 artiklar inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Utifrån dessa indexeringar beräknades sedan 
dels terminologisk konsistens och dels konceptuell konsistens. För att kunna beräkna 
konceptuell konsistens så fördes olika indexeringstermer samman i konceptkategorier 
                                                                 
5 Här kan nämnas att vissa undersökningar där författaren säger sig studera inter-indexerarkonsistens 
faktiskt kan vara sådana att det egentligen inte går att veta om det handlar om inter-indexerarkonsistens, 
intra-indexerarkonsistens eller både och, se t.ex. Leininger 2000. 
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(concept categories) som fastställdes genom användandet av oskarpa mängder (Preschel 
1972, s. 70-73; 78-110). 
 
Karen Markey (1984) beräknade, i sin studie av indexering av målningar, dels 
konceptuell konsistens och dels terminologisk konsistens. Vid beräkning av 
terminologisk konsistens sågs termer som överensstämmande när samma ord användes 
(även om stavningar och ändelser varierade), vid beräkning av konceptuell konsistens 
sågs termer som överensstämmande även när olika synonymer användes. 
 
Mirja Iivonen (1990, s. 17-18) skilde, i sin undersökning av hur bibliotekarier på olika 
bibliotek skiljer sig åt i sin indexering, på terminologisk konsistens, konceptuell 
konsistens och konsistens vad gäller olika aspekter. För att två termer skulle 
överensstämma terminologiskt krävdes att de var identiska tecken för tecken. För 
konceptuell överensstämmelse krävdes att två termer skulle vara grammatiska eller 
syntaktiska varianter av samma term eller att den ena termen var en smalare variant av 
den andra eller att termerna var synonymer. Överensstämmelse mellan olika aspekter 
skedde när "helt" olika termer användes för att beteckna samma aspekt av ett dokument 
(t.ex. då termerna kvinnor och könsroller båda användes för samma aspekt). 
 
Preschel (1971; 1972), Markey (1984) och Iivonen (1990) fann alla tre att den 
konceptuella konsistensen var högre än den terminologiska. Detta är inte överraskande 
då den konceptuella konsistensen beräknats genom att termer på olika sätt klumpats 
ihop och därmed måste den konceptuella konsistensen bli högre (eller åtminstone lika 
hög) som den terminologiska. 
 
Ett något annorlunda tillvägagångssätt användes av Daniel Tarr och Harold Borko 
(1974, s. 50) som undersökte konceptuell konsistens och terminologisk konsistens 
genom att låta olika grupper av indexerare utföra olika delar av indexeringsprocessen. 
En grupp fick läsa 15 artiklar och förse dessa med verbala beskrivningar, en annan 
grupp fick läsa artiklarna förse dem med verbala beskrivningar och indexeringstermer 
från en tesaurus (ERIC-tesaurusen). En tredje grupp översatte endast de verbala 
beskrivningarna, gjorda av den första gruppen, till indexeringstermer, slutligen översatte 
en fjärde grupp de verbala beskrivningarna, gjorda av den andra gruppen, till 
indexeringstermer. När undersökningen publicerades var inte analysen klar, men detta 
sätt att undersöka skillnader mellan konceptuell konsistens och terminologisk konsistens 
verkar mer rimligt6 (då den terminologiska konsistensen här kan bli högre än den 
konceptuella). 
 
Nämnas bör i sammanhanget att vissa undersökningar, som gjorts om hur indexerare 
väljer termer (Bertrand & Cellier 1995; Bertrand-Gastaldy et al. 1995; David et al. 
1995), tyder på att den teoretiska uppdelningen i en analysfas och en översättningsfas 
inte alltid har sin motsvarighet i det verkliga indexeringsarbetet. 
 
 

                                                                 
6 Åtminstone om man som Preschel ser indexeringsprocessens steg som åtskilda. 
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2.3 Sammanfattning 
 
Konsistens är ett begrepp som har med samstämmigheten mellan flera olika 
indexeringar av ett och samma dokument att göra. I vissa samanhang ses konsistens 
som ett kvantitativt mått och i andra sammanhang som ett fenomen. Med inter-
indexerarkonsistens avses konsistens mellan två eller fler indexerare medan intra-
indexerarkonsistens avser hur konsistent en indexerare är med sig själv. Ibland skiljer 
man också mellan konceptuell konsistens, vilket är konsistensen vid fastställandet av 
ämnen i ett dokument, och terminologisk konsistens, vilket är konsistens vid val av 
termer för att representera de tidigare identifierade ämnena. 
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3. Metoder för mätning av konsistens 
 
En rad olika metoder för mätning av konsistens har använts i olika studier, vilket 
naturligtvis är en av orsakerna till de högst olika resultat som redovisas i olika studier. 
Här kommer några (men inte alla) av dessa metoder för beräkning och mätning av 
konsistens att redovisas. 
 
Robert Hooper bygger sin metod för beräkning av konsistens på konsistensen mellan 
olika par av indexeringar. Hoopers metod för beräkning av konsistens kan uttryckas på 
följande sätt: 
 

100
(%)

A
CP

A M N
=

+ +
 

 
Där CP(%) står för konsistensen i procent mellan två indexeringar (konsistensparets 
konsistens), A står för antalet termer som används både i indexeringen M och i 
indexeringen N, M står för antalet termer som finns i indexeringen M men inte i 
indexeringen N, N står för antalet termer som finns i indexeringen N men inte i 
indexeringen M (Leonard 1977, s. 3). 
För att jämföra flera indexeringar så beräknas medelvärdet av alla konsistenspar. 
 
Rolling (1981, s. 70) bygger också sin metod för beräkning av konsistens på 
konsistensen mellan olika par av indexeringar. Rolling menar dock att man måste ta 
hänsyn till att det är två indexerare som valt rätt term i beräkningen, hans metod för 
beräkning av konsistens kan uttryckas på följande sätt: 
 

2c
C

a b
=

+
 

 
Där C står för konsistensen mellan två indexeringar, c står för antalet termer som finns 
både i indexeringen A och i indexeringen B, a står för antalet termer som finns i 
indexeringen A, b står för antalet termer som finns i indexeringen B. 
 
Ytterligare en metod för beräkning av konsistens som bygger på konsistensen mellan 
olika par är den metod som av Tefko Saracevic (1984) kallas för det asymmetriska 
måttet (the asymmetric measure). Denna metod för beräkning av konsistens kan 
uttryckas på följande sätt:7 
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7 Det är också så som metoden uttrycks av Saracevic, även om det kanske vore lämpligare att uttrycka den 

på följande sätt: 1 2
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Där 1 2A→  står för konsistensen hos indexering 1I , 2 1A →  står för konsistensen hos 
indexering 2I , 1 2I I∩  står för antalet termer som finns i båda indexeringarna 1I  står för 
antalet termer använda i indexering 1I  och 2I  står för antalet använda termer i 
indexering 2I . Denna metod för beräkning av konsistens resulterar alltså i att båda 
indexeringarna i paret får ett eget konsistensvärde relativt den andra indexeringen (till 
skillnad från två ovan beskrivna metoderna). 
 
William Cooper (1969, s. 271-272) använder i sin jämförelse mellan konsistens och 
kvalitet en metod för beräkning av konsistens som bygger på att konsistens för varje 
term räknas ut. I olika indexeringar kan en viss term antingen vara närvarande eller inte 
i fler eller färre av de jämförda indexeringarna, konsistensen för en term beräknas på 
följande sätt: 
 

C = % av indexeringar i majoritet - % av indexeringar i minoritet 
 
Skulle t.ex. 10 indexeringar av ett visst dokument, med avseende på en viss term, 
jämföras och termen var närvarande i en av indexeringarna och frånvarande i de övriga 
skulle konsistensen vara 80% (90%-10%). Samma sak skulle gälla om termen var 
frånvarande i en av indexeringarna och närvarande i de övriga, då det alltid är 
indexeringarna i minoritet som subtraheras från indexeringarna i majoritet. Skulle 
antalet indexeringar som innehöll en term vara lika med antalet indexeringar som inte 
innehöll termen, så skulle konsistensen för denna term bli 0% och skulle alla, eller inga, 
indexeringar innehålla en term så skulle konsistensen för denna term bli 100%. 
Konsistens för ett dokument kan sedan beräknas genom att medelvärdet för 
konsistensen hos alla termer beräknas. (Frågan är dock för vilka termer konsistensen 
skall beräknas? Får varje tänkbar term som inte finns med i någon av indexeringarna ett 
värde på 100% innebär det att konsistensen för varje dokument blir i det närmaste 
100%. Även om man tänker sig att endast termer ur en kontrollerad vokabulär, som inte 
finns i någon av indexeringarna skulle få värdet 100% så torde konsistensen för varje 
dokument bli nära 100%.) 
 
Vladimir Slamecka och Joan Jacoby använder en metod för att beräkna konsistens som 
kan uttryckas på följande sätt (Leonard 1977, s. 5-6): 
 

( )
(%) 100

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
N ABC

konsistens
N A N B N C N AB N AC N BC N ABC

=
+ + − − − +

 

 
Där N(A), N(B) och N(C) står för antalet termer använda i indexering A, B och C. 
N(AB), N(AC) och N(BC) står för antalet överensstämmande termer för de tre paren av 
indexeringar. N(ABC) står för antalet överensstämmande termer mellan alla tre 
indexeringarna. 
 
Pranas Zunde och Margaret Dexter (1969b, s. 259-261) menar att man vid beräkning av 
konsistens måste ta hänsyn till att alla termer som används vid indexeringen av ett 
dokument inte är lika viktiga. Stämmer indexeringar överens när det gäller ett 
dokuments centrala teman medan det finns en oenighet kring ämnen som endast berörs 
flyktigt är tanken att det borde det framgå av konsis tensen. För att beräkna en konsistens 
som tar hänsyn till hur viktiga olika termer är använder sig Zunde och Dexter av oskarp 
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mängdlära. Normalt antas inom mängdläran att ett objekt antingen tillhör en mängd 
eller inte, inom oskarp mängdlära tillhör dock ett objekt en mängd i en varierande grad. 
Låt U vara mängden av alla indexeringstermer för dokumentet D, funktionen ( )Uf t  
returnerar då ett numeriskt värde inom intervallet [0,1] för termen t, vilket motsvarar 
termens grad av tillhörighet (desto högre värde, desto högre grad av tillhörighet). Låt 
vidare jT  vara mängden av indexeringstermer t valda i indexeringen jI  för dokument 

D, då gäller att för varje jt T∈ , ( ) ( )
jT Uf t f t= . Låt 1 2{ , ,..., }mI I I  vara en grupp 

indexeringar och låt 1 2{ , ,..., }mT T T  vara de mängder av indexeringstermer t som återfinns 
i indexeringarna av dokumentet D, beräkningen av konsistens kan då uttryckas på 
följande sätt: 
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Där 
1 2 ... ( ) ( )

m j
m

T T T T
t t

f t f t=∑ ∑I I I I  betecknar summan av medlemskapsvärdena i snittet 

av mängderna , 1,2,...,jT j m=  och 
1 2 ... ( ) ( )

m j
m

T T T T
t t

f t f t=∑ ∑U U U U  betecknar summan av 

medlemskapsvärdena i unionen av mängderna , 1,2,...,jT j m= . 
 
I täljaren hamnar alltså summan av medlemskapsvärdena som återfinns i samtliga 
indexeringar och i nämnaren hamnar summan av medlemskapsvärdena som återfinns i 
åtminstone någon av indexeringarna. 
 
Det stora problemet är sedan hur mängden U och de medlemskapsvärden som returneras 
av funktionen  ( )Uf t  skall fastställas. Zunde och Dexter (1969b, s. 262) beskriver en 
metod som de använt sig av i sin studie, men menar att det även kan finnas andra 
metoder. Den metod som beskrivs går helt enkelt ut på att mängden U utgörs av 
samtliga indexeringstermer som använts i någon av indexeringarna i dokumentet D, och 
medlemskapsvärdena utgörs av antalet indexeringar där termen t förekommer dividerat 
med det totala antalet indexeringar av dokumentet D. Skulle en term t.ex. användas i 
fyra av åtta indexeringar så skulle medlemskapsvärdet bli 0,5 för denna term i mängden 
U. 
 
 
3.1 Sammanfattning 
 
Konsistens kan beräknas på en rad olika sätt, ovan har några av dessa metoder för 
beräkning av konsistens redovisats. Då olika undersökningar använder olika metoder för 
att beräkna konsistens blir det naturligtvis svårt att jämföra resultaten av de olika 
undersökningarna (och eftersom en rad olika metoder används blir det naturligtvis också 
viktigt att redovisa hur konsistens beräknas i en enskild studie). 
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Tabell 1. Metoder använda i olika studier för beräkning av konsistens. 
 
Metod Studie 
Hooper Rodgers 1961, Lancaster 1968, Herr 1970, Tarr & Borko 1974, 

Sievert & Andrews 1991, Tonta 1991, Leininger 2000, Shoham 
& Kedar 2001, Karlsson & Kristensson 2003 

Rolling Middleton 1984, Reich & Biever 1991, Leininger 2000, Shoham 
& Kedar 2001, Karlsson & Kristensson 2003, Ek & Ivarsson 
2004 

Asymmetriska måttet Hurwitz 1969, Saarti 2002 

Cooper Cooper 19698 

Slamecka och Jacoby Slamecka & Jacoby 1962; 1963, Markey 1984 

Zunde och Dexter Zunde & Dexter 1969a; 1969b 

 
I tabell 1 redovisas vilka av de ovan beskrivna metoderna som har använts för att 
beräkna konsistens i ett antal olika undersökningar. Som framgår av tabellen är Hoopers 
och Rollings metoder för beräkning av konsistens de mest använda (åtminstone i de 
studier som jag läst) och det är också dessa metoder som jag använt mig av i min 
undersökning. 

                                                                 
8 Beräkningen används av Cooper i ett exempel (och inte för beräkning i en empirisk studie). 
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4. Konsistensstudier 
 
Under årens lopp har ett antal konsistensundersökningar genomförts med lite olika 
syften, tillvägagångssätt och resultat. Det har också publicerats ett antal 
sammanfattningar av konsistensundersökningar, t.ex. Preschel (1972), Leonard (1977)9 
och Markey (1984). Här nedan presenteras i kronologisk ordning ett urval av 
undersökningar för att visa olika tillvägagångssätt och resultat, vilka kan ställas mot min 
studie. 
 
 
4.1 Studier före 1960 
 
Patricia Knapp (1944) jämförde i en studie de termer som studenter, med en 
grundläggande kunskap om biblioteket, trodde att ett visst material skulle återfinnas 
under, med de termer som använts i katalogen. Totalt jämfördes 219 par av förväntade 
och faktiskt använda termer, studenterna använde sammanlagt 336 termer och 157 av 
dessa termer stämde överens med termerna i katalogen. 
 
Oliver Lilley undersökte 1954 under vilka ämnesord som studenter förväntade sig att 
finna olika böcker. I studien deltog 340 studenter och 6 olika böcker (studenterna hade 
endast tillgång till boktitel och författare). Böckerna tilldelades i genomsnitt totalt 62,17 
ämnesord var av studenterna och i genomsnitt tilldelade varje student varje bok 1,1004 
ämnesord. Enligt Lilley var den vanligaste orsaken till ett felaktigt ämnesord att det ej 
var tillräckligt specifikt, i de flesta fallen var ett ämnesord dessutom felaktigt på flera 
sätt (Leonard 1977, s. 12). 
 
 
4.2 Studier 1960-1969 
 
Judith MacMillan och Isaac Welt undersökte 1961 indexeringarna för 171 artiklar som 
av misstag indexerats två gånger inom the Cardiovascular Literature Project. Exakta 
kopior av ämnesorden upptäcktes i 13,4% av artikelparen och överensstämmelse till 
åtminstone viss grad i 67,2% av fallen (Leonard 1977, s.12-13). 
 
Rath, Resnick och Savage lät 1961 sex personer, ur 10 artiklar från Scientific American, 
välja ut de 20 mest representativa meningarna för varje artikel. Dessutom användes fem 
olika program för automatisk abstract-konstruktion för att göra samma sak. Rath, 
Resnick och Savage fann att de sex personerna var överrens om i genomsnitt 1,6 
meningar per artikel (fem av de sex personerna var i genomsnitt överrens om 6,4 
meningar per artikel). Antalet meningar som de sex personerna och de fem programmen 
var överrens om var i genomsnitt 0,2 per artikel (Leonard 1977, s. 13). 
 
Dorothy Rodgers genomförde 1961 en undersökning där hon lät 16 ämnesspecialister 
indexera 20 artiklar inom området informationslagring och återvinning (endast 8 av 
ämnesspecialisterna indexerade dock alla 20 artiklarna). För att beräkna konsistensen 
hos ett par av indexerare så dividerades antalet gemensamma termer som indexerarna 

                                                                 
9 Varifrån jag hämtat mycket material när det gäller tidiga konsistensundersökningar. 
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valt med det totala antalet unika termer som indexerarna valt (Hoopers metod10). 
Konsistensen mellan olika par av indexerare varierade mellan 0 och 60%, den 
genomsnittliga konsistensen över alla ämnesspecialister och artiklar var 24%. Rodgers 
fann också att fler indexeringstermer användes för att indexera längre artiklar och att 
desto längre artiklarna var, desto lägre var konsistensen (Leonard 1977, s. 13-14). 
 
Joan Jacoby och Vladimir Slamecka studerade 1962 skillnader mellan erfarna och 
oerfarna indexerare. I studien indexerades 75 kemiska patent av tre erfarna och tre 
oerfarna indexerare. De erfarna indexerarna använde i genomsnitt 37 termer per patent, 
medan de oerfarna i genomsnitt använde 43 termer per patent. Bland de erfarna 
indexerarna matchade i genomsnitt 16,3% av termerna och bland de oerfarna 
indexerarna matchade i genomsnitt 12,6% av termerna (Leonard 1977, s. 14). 
 
Jaster, Murray och Taube redovisar 1962 i korthet resultatet av en studie genomförd vid 
Documentation Incorporated's Man-Machine Information Center. Ett (icke redovisat) 
antal indexerare försåg ett (icke redovisat) antal dokument med termer. Antalet termer 
per dokument varierade mellan 10 och 45, varav ungefär 6 termer var gemensamma. 
Jaster, Murray och Taube fann att indexerarnas olika utbildning påverkade deras 
indexeringar samt att krav från användarna utövade ett inflytande på indexeringen 
(Leonard 1977, s. 14). 
 
Barbara Kyle lät 1962 två indexerare klassificera 246 samhällsvetenskapliga dokument 
med hjälp av Kyle Classification. Indexerarna valde samma klassifikationskod i 65% av 
fallen, i de fall där olika koder använts ansåg Kyle att detta berodde antingen på att 
reglerna ej tillämpats eller att olika facetter valts (Leonard 1977, s. 14). 
 
Bryant, King och Terragno undersökte 1963 konsistens genom att 201 patent 
indexerades en andra gång, dessutom valdes 24 patent ut som studerades noggrannare. I 
studien deltog 12 erfarna indexerare, varav 6 också hade ämneskunskap. Kons istens 
beräknades genom att, för ett antal dokument, dividera antalet termer som två 
indexerare var överens om med det totala antalet unika termer. Skillnaden jämfört med 
Hoopers metod är att konsistens inte beräknas för varje enskilt dokument. Den 
konsistens som uppnåddes för de 201 patenten i studien var 66,5% och konsistensen för 
de 24 patent som studerades noggrannare var 72,9% (Leonard 1977, s. 15). 
 
Ann Painter redovisar i sin doktorsavhandling från 1963 resultatet av en studie där olika 
statliga myndigheter fått indexera om rapporter vilka de tidigare indexerat. I studien 
deltog fyra olika myndigheter vilka indexerade om mellan 32 och 99 rapporter. 
Konsistensen beräknades genom att antalet överensstämmande termer dividerades med 
antalet termer som användes vid det andra indexeringstillfället och varierade för de 
olika myndigheterna varierade mellan 44% och 72%. Både den myndighet som 
uppvisade den lägsta konsistensen och den myndighet som uppvisade den högsta 
konsistensen, använde sig vid indexeringen av en kontrollerad vokabulär (Preschel 
1972, s. 35-36). 
 
Vladimir Slamecka och Joan Jacoby följde 1963 upp sin tidigare studie från året innan 
och undersökte nu hur olika indexeringshjälpmedel påverkade konsistensen. I studien 
fick tre erfarna indexerare indexera 75 kemiska patent, 25 av patenten indexerades med 
hjälp av Chemical Engineering Thesaurus, 25 patent indexerades med hjälp av 
                                                                 
10 Faktum är dock att Hooper bygger sin metod på Rodgers och inte tvärtom (Leonard 1977, s.3). 
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Chemical Patents Code Manual och slutligen så indexerades 25 patent med hjälp av 
Manual of Classification. Slamecka & Jacoby fann att konsistensen blev statistiskt 
signifikant högre, jämfört med värdena i deras studie från 1962, när Chemical Patents 
Code Manual eller Manual of Classification användes (Leonard 1977, s. 16-17). 
 
Harold Borko lät 1964 tre psykologistudenter inordna 997 psykologiska abstract i någon 
av 11 kategorier där varje abstract endast skulle inordnas under en av kategorierna. 
Överensstämmelsen mellan de tre studenterna uppmättes till 76% (Leonard 1977, s. 17-
18). 
 
Arthur Korotin och Lawrence Oliver genomförde 1964 en undersökning där de lät fem 
psykologer och fem icke-psykologer indexera 30 abstract från psykologiska artiklar med 
tre valfria termer. Korotin och Oliver beräknade konsistens genom att dividera antalet 
par av överensstämmande termer med det totala antalet par av termer. Konsistensen 
mellan psykologerna var 39% och mellan icke-psykologerna 36,4%. Abstracten 
indexerades sedan om av samma personer, denna gång med hjälp av en lista med 
förslagna termer (andra termer fick också användas). Konsistensen andra 
indexeringsomgången var för psykologerna 53% och för icke-psykologerna 54% 
(Leonard 1977, s. 18-19). 
 
Charles Fried och James Prevel undersökte 1966 hur användandet av en tesaurus eller 
ett strukturerat formulär för indexering, påverkade konsistensen. Två grupper bestående 
av 17 indexerare indexerade 45 tekniska artiklar och två grupper bestående av tre 
indexerare indexerade 30 underrättelsemeddelanden. Av undersökningen framgick att 
både användandet av en tesaurus och användandet av ett strukturerat formulär i 
allmänhet ökade konsistensen. Dessutom fann man att konsistensen blev lägre då fler 
termer användes, speciellt för oerfarna indexerare (Leonard 1977, s. 19-20). 
 
Harris, Rayward och Svenonius lät 1966 nio personer indexera tre artiklar med totalt 50 
termer. Varje person fick också ange vilka 5, 10, 20, 30 och 40 termer som var de 
viktigaste (alltså vilka t.ex. 10 termer personen skulle ha använt om endast 10 termer 
fick användas). I studien visade sig ingen större förändring av konsistensen beroende på 
antalet använda termer. Endast en svag minskning i konsistensen visade sig vid 20 
termer varefter den steg något igen (Leonard 1977, s. 20-21). 
 
Frederick Wilfrid Lancaster (1968) genomförde, som en del av en större utvärdering, en 
konsistensundersökning i MEDLARS. Totalt 16 artiklar indexerades tre gånger med 
hjälp av den kontrollerade vokabulären MeSH (Medlical Subject Headings). Artiklarna 
indexerades först av ganska oerfarna indexerare vars indexeringar sedan reviderades av 
mer erfarna överordnade indexerare och det var dessa reviderade indexeringar som 
jämfördes. För att beräkna konsistensen användes Hoopers metod. Den genomsnittliga 
konsistensen varierade mellan 12,8% och 63,7% för de olika artiklarna, med en total 
genomsnittlig konsistens på 34,4%, ett resultat som Lancaster finner överraskande lågt. 
 
Frances Hurwitz (1969) undersökte i sin studie både intra- indexerarkonsistens och inter-
indexerarkonsistens. I studien deltog två relativt oerfarna indexerare (med två respektive 
nio månaders erfarenhet). Indexeringstermer hämtades från (de kontrollerade 
vokabulärerna) MeSH (Medical Subject Headings) och LCSH (Library of Congress 
Subject Headings), i någon mån användes också "egna" av indexerarna föreslagna 
termer. Intra- indexerarkonsistens (av Hurwitz kallad self-concistency) studerades genom 
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att en av indexerarna fick indexera om kapitel ur 17 monografer vilka samma person 
hade indexerat fem till sex månader tidigare. Inter- indexerarkonsistens studerades 
genom att de två indexerarna båda fick indexera samma kapitel ur 14 monografier. 
Konsistensen beräknades sedan genom att antalet termer som använts vid båda 
indexeringarna (intra- indexerarkonsistens) eller av båda indexerarna (inter-
indexerarkonsistens) dividerades med det totala antalet använda termer vid ett 
indexeringstillfälle eller av en indexerare. Denna beräkning resulterar i att varje 
indexeringstillfälle och varje indexerare får ett eget konsistensvärde (där användandet 
av färre termer leder till högre konsistens). Den genomsnittliga intra-
indexerarkonsistensen var vid det första indexeringstillfället 61% och vid det andra 
40%. Den genomsnittliga inter- indexerarkonsistensen var för den ena indexeraren 45% 
och 30% för den andra. 
 
Björn Tell (1969) genomförde en studie där det bl.a. undersöktes om konsistens 
påverkas av den indexerade textens längd. Konsistens jämfördes när indexerare endast 
hade tillgång till en artikels titel, abstract eller hela artikeln. I undersökningen 
konstaterades ingen signifikant skillnad i konsistens när indexerare endast hade tillgång 
till titel, jämfört med när de även hade tillgång till abstract, däremot uppmärksammades 
en signifikant minskning i konsistens när hela texten fanns tillgänglig. 
 
 
4.3 Studier 1970-1979 
 
Joanne Herr (1970) undersökte i sin studie effekten av att låta indexerare ha tillgång till 
tidigare indexeringar inom samma ämne. Hon menar att det är viktigt att känna till hur 
liknande dokument indexerats då målet med en indexering är att producera ämnesord 
som visar ett dokuments relation till resten av dokumentsamlingen (likheter och 
skillnader i förhållande till andra dokument). I studien fick sex indexerare först indexera 
tio artiklar (två olika grupper med tio artiklar i varje användes, alla indexerarna fick 
alltså inte indexera samma tio artiklar) utan tillgång till tidigare indexeringar och sedan 
indexera om samma tio artiklar med tillgång till tidigare indexeringar. Den 
genomsnittliga konsistensen ökade i alla fall, utom ett, när indexeringen gjordes om 
med tillgång till tidigare indexeringar inom samma ämnesområde. 
 
Armenti, Hall och Sholl undersökte 1971 skillnaderna mellan manuell revidering av 
indexeringar och revidering med hjälp av datorer. I studien deltog fem erfarna 
indexerare vilka utförde revideringen av indexeringarna för 48 artiklar. Konsistens 
beräknades genom att varje term fick ett värde mellan 1 och 5 (motsvarande antalet 
indexerare som var överrens om den), genomsnittlig konsistens var 2,8 (oavsett om 
revideringen skedde med datorers hjälp eller ej) (Leonard 1977, s. 27-28). 
 
Barbara Preschel (1972) beskriver i sin doktorsavhandling en konsistensundersökning 
där hon skiljer på terminologisk konsistens och konceptuell konsistens. I 
undersökningen indexerades 550 artiklar av 34 studenter och nyutexaminerade vid två 
biblioteksskolor. Varje artikel indexerades av totalt fem olika indexerare. Preschel fann 
i sin undersökning en betydligt högre konceptuell konsistens än terminologisk 
konsistens, för 500 av de 550 artiklarna var den konceptuella konsistensen 21 
procentenheter eller mer högre än den terminologiska konsistensen. 
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Daniel Tarr och Harold Borko (1974) undersökte i sin studie hur användandet av en 
kontrollerad vokabulär påverkar konsistensen. I studien jämfördes indexeringarna av 15 
artiklar som indexerats dels utan någon kontrollerad vokabulär och dels med ERIC-
tesaurusen. Konsistens för ett par av indexeringar beräknades genom att antalet 
överensstämmande termer dividerades med det totala antalet unika termer (Hoopers 
metod). Tarr och Borko fann en mycket låg konsistens, utan kontrollerad vokabulär var 
konsistensen i genomsnitt 4,5% och med en kontrollerad vokabulär var konsistensen i 
genomsnitt 16,6%. 
 
 
4.4 Studier 1980-1989 
 
Karen Markey (1984) studerade konsistens vid indexering av målningar. I 
undersökningen deltog 39 personer, vilka inte hade någon bakgrund vare sig inom 
indexering eller inom konst. Indexeringar av 13 målningar, vilka alla indexerats av tre 
olika personer, användes för beräkning konsistens. För att beräkna konsistensen 
användes Slamecka och Jacobys metod, dels beräknades terminologisk konsistens 
(termer sågs som likadana även när t.ex. olika stavningsvarianter, ändelser och 
förkortningar användes) och dels beräknades konceptuell konsistens (även synonymer 
räknades då som överensstämmande). Medelvärdet för den terminologiska konsistensen 
var 7% och för den konceptuella konsistensen 13%. 
 
Michael Middleton (1984) undersökte överlappning och konsistens mellan tre databaser 
med utbildning som ämne. De tre databaser som jämfördes var AEI (Australian 
Education Index), ERIC (Educational Resources Information Center) och APAIS 
(Australian Public Affairs Information Service). AEI och ERIC använde sig av samma 
tesaurus för indexering medan APAIS använde sig av en egen tesaurus. Konsistens 
beräknades med hjälp av Rollings metod, dels mellan AEI och ERIC och dels mellan 
AEI och APAIS. Då konsistens beräknades mellan AEI och APAIS räknades termer som 
överensstämmande även när olika stavning och interpunktion användes (eftersom de 
båda databaserna ej använde sig av samma tesaurus). Konsistensen mellan AEI och 
ERIC var 22% och konsistensen mellan AEI och APAIS var 18%. Middleton 
förespråkar, utifrån resultatet av undersökningen, i en söksituation användandet av 
fritextsökning. 
 
Lois Mai Chan (1989) jämförde indexeringar gjorda vid Library of Congress med 
indexeringar gjorda vid andra bibliotek. Chan kritiserar många av de tidigare utförda 
konsistensundersökningarna, då hon anser att de inte speglat det egentliga 
indexeringsarbetet eller har jämfört indexeringar som egentligen ej går att jämföra. 
Metoden som Chan använde sig av går ut på att jämföra indexeringar som utförts inte i 
experimentellt syfte, utan som en del av det dagliga arbetet. Katalogposter från 
samkatalogen OCLC (Online Computer Library Center) användes i studien. 
Katalogposter i OCLC kommer både från olika medlemsbibliotek och från Library of 
Congress, de senare föredras dock och när de inkommer ersätter de eventuella tidigare 
poster. Konsistensen beräknades utifrån 100 par av katalogposter, indexerade med 
LCSH (Library of Congress Subject Headings), från olika medlemsbibliotek och 
motsvarande katalogposter från Library of Congress. Samtliga dokument (som 
katalogposterna representerade) var på engelska, alla var förstaupplagor och inga av 
dem var försedda med CIP (Cataloging-In-Public). Av de 100 paren hade 15 exakt 
samma ämnesord, 80 par hade åtminstone delvis samma ämnesord och 5 av paren 
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saknade helt överensstämmelse. Av de 15 par som hade exakt samma ämnesord så 
berodde det i 6 fall på att dessa par inte hade några ämnesord alls. Bland de 80 paren 
som delvis överensstämde hade 46 par åtminstone ett ämnesord som överensstämde 
helt. Chan drar av sin undersökning slutsatsen att partiell överensstämmelse är det 
normala och föreslår en förenkling av underavdelningarna i LCSH. 
 
 
4.5 Studier 1990-1999 
 
Mirja Iivonen (1990) studerade konsistens när indexering utfördes av indexerare från 
olika bibliotek. I studien deltog tio indexerare (varav fem jobbade på större akademiska 
bibliotek medan resterande fem jobbade på mindre specialbibliotek) vilka indexerade tio 
olika dokument totalt fyra gånger. Vid den första indexeringen indexerades dokumenten 
utan någon kontrollerad vokabulär, vid den andra indexeringen användes en 
kontrollerad vokabulär. Vid den tredje indexeringen användes ingen kontrollerade 
vokabulär men indexerarna instruerades att använda termer som de fann lämpliga för 
just deras bibliotek, vid den fjärde indexeringen användes återigen en kontrollerad 
vokabulär och dessutom fick indexerarna samma instruktioner som vid den tredje 
indexeringen. Konsistens beräknades sedan för termer, för koncept och för aspekter. 
Inte helt oväntat var den genomsnittliga konceptuella konsistensen högre än den 
terminologiska och konsistensen för aspekter högre än den konceptuella. Konsis tensen 
när kontrollerad vokabulär användes var högre än när termer valdes fritt (åtminstone 
den terminologiska och även den konceptuella konsistensen), däremot var det ingen 
större skillnad i konsistens beroende på om indexerarna tog extra stor hänsyn till sitt 
eget bibliotek eller ej (faktum är att den terminologiska och den konceptuella 
konsistensen var något lite högre när indexerarna tog extra hänsyn till sitt eget 
bibliotek). I undersökningen fick indexerarna också motivera sina val av termer, en 
viktig faktor i valet av termer var tänkta frågor från användare. Iivonen menar att då 
indexerare åtminstone delvis väljer termer utifrån användare kan detta leda till 
konsistensproblem i samkataloger, då olika bibliotek har olika användare. Med tanke på 
detta föreslås att återvinningssystemen i samkataloger utformas på ett sådant sätt att 
sökning på ett visst ämne kan leda till träffar även om den vid sökningen använda 
termen ej överensstämmer med den vid indexeringen av ett dokument använda termen. 
 
Phyllis Reich och Erik Biever (1991) undersökte i en studie indexeringar gjorda i de 
båda jordbruksdatabaserna AGRICOLA (Agricultural Online Access) och CAB 
(Commonwealth Agricultural Bureaux), vilka båda indexerades med CAB-tesaurusen. 
Dels jämfördes indexeringarna för 185 artiklar ur Agronomy Journal och dels jämfördes 
51 artiklar ur Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. I AGRICOLA 
användes i genomsnitt 8,8 deskriptorer per artikel för att indexera artiklarna från 
Agronomy Journal, i CAB användes i genomsnitt 9,8 deskriptorer för att indexera 
samma artiklar. Artiklarna från Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 
indexerades med i genomsnitt 5,9 deskriptorer i AGRICOLA och med i genomsnitt 5,7 
deskriptorer i CAB. För att beräkna konsistensen användes Rollings metod, vilket gav 
en genomsnittlig konsistens på 27%. (För enbart artiklarna från Agronomy Journal var 
konsistensen 24% och för enbart artiklarna från Journal of Animal Physiology and 
Animal Nutrition var konsistensen 45%.) 
 
MaryEllen Sievert och Mark Andrews (1991) jämförde indexeringarna för 71 artiklar 
som blivit indexerade två gånger i ISA (Information Science Abstracts). Indexeringen i 
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ISA skedde med en huvuddeskriptor och en eller två underdeskriptorer samt med ett 
antal identifiers (vanligen två till fyra). Deskriptorer valdes ur en kontrollerad vokabulär 
vilket även gjordes med en del identifiers medan andra valdes ur artiklarnas titlar och 
abstract. För beräkning av konsistens användes Hoopers metod. Den genomsnittliga 
konsistensen för deskriptorer var 48,12% där huvuddeskriptorer hade en konsistens på 
52,25% och underdeskriptorer hade en konsistens på 45,54%. För identifiers var den 
genomsnittliga konsistensen 32,89%. 
 
Yasar Tonta (1991) jämförde i sin studie indexeringar gjorda vid British Library och 
indexeringar gjorda vid Library of Congress. Totalt jämfördes indexeringarna för 82 
böcker, samtliga utgivna 1987 i Storbritannien, inom ämnet bibliotek- och 
informationsvetenskap. Indexering skedde hos de båda biblioteken (åtminstone delvis) 
med den kontrollerade vokabulären LCSH (Library of Congress Subject Headings), och 
det var endast dessa ämnesord som undersöktes. För att beräkna konsistensen användes 
Hoopers metod. Den genomsnittliga konsistensen för exakt överensstämmande 
ämnesord var 16% och för delvis överensstämmande ämnesord 36%. Indexerarna vid 
Library of Congress använde totalt 282 ämnesord för att indexera de 82 böckerna, 
medan indexerarna vid British Library använde totalt 127 ämnesord. Samma antal 
ämnesord användes, av de båda grupperna av indexerare, i 17 fall. För att se om 
konsistensen skulle vara annorlunda när lika många ämnesord användes beräknades 
även konsistensen för endast de 17 böcker som hade lika många ämnesord. För dessa 
böcker var den genomsnittliga konsistensen för exakt överensstämmande ämnesord 
14% och för delvis överensstämmande ämnesord 41%. 
 
Angela Giral och Arlene Taylor (1993) studerade dels överlappning (overlap) och dels 
konsistens mellan de båda arkitekturdatabaserna Avery Index och Architectural 
Periodicals Index. De båda databaserna använde sig av egna tesaurer för indexering och 
båda databaserna använde sig av pre-koordinerad indexering (en deskriptor bestod av en 
första huvuddel och ett antal tillägg). För konsistensundersökningen användes 444 
dokumentrepresentationer som hämtats från Avery Index och 671 
dokumentrepresentationer som hämtats från Architectural Periodicals Index. 
Indexeringarna för dessa dokument jämfördes med indexeringarna för motsvarande 
dokument i den databas de ej hämtats ifrån. Dokumenten hämtade från Avery Index 
hade försetts med 564 deskriptorer, motsvarande dokument hade i Architectural 
Periodicals Index försetts med 546 deskriptorer, 40 (eller 7,1%) av dessa deskriptorer 
överensstämde. Togs endast hänsyn till deskriptorernas första del överensstämde 196 
(eller 34,8%) av deskriptorerna. Dokumenten hämtade från i Architectural Periodicals 
Index hade försetts med 897 deskriptorer, motsvarande dokument hade i Avery Index 
försetts med 981 deskriptorer, 68 (eller 7,6%) av dessa deskriptorer överensstämde. 
Togs endast hänsyn till deskriptorernas första del överensstämde 292 (eller 32,6%) av 
deskriptorerna. 
 
Stubbs, Mangiaterra och Martínez (1999) undersökte i sin studie om 
konsistensberäkningar tillsammans med en kontrolltabell kan användas för att 
uppmärksamma förändringar i konsistens. I undersökningen genomförde sju studenter 
två olika indexeringar, vid det första indexeringstillfället gavs inga instruktioner för hur 
indexeringen skulle gå till, medan studenterna vid den andra indexeringen (som utfördes 
åtta veckor senare) fick skriftliga instruktioner. Stubbs, Mangiaterra och Martínez 
fastslår att den ökade konsistensen vid det andra indexeringstillfället lätt och tydligt 
gick att iaktta i den använda kontrolltabellen och föreslår utifrån resultatet av sin 
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undersökning att bibliotek kan låta samtliga sina indexerare indexera ett 
kontrolldokument var tredje eller fjärde månad och undersöka resultatet med hjälp av 
den i studien använda kontrolltabellen. 
 
 
4.6 Studier fr.o.m. 2000 
 
Kurt Leininger (2000) studerade konsistens i databasen PsycINFO genom att jämföra 60 
par av poster som av misstag indexerats två gånger. Poster i PsycINFO förses med 
ämnesord från Thesaurus of Psychological Index Terms, dessa ämnesord kan tillskrivas 
en post som antingen major (då de skall representera ett centralt tema i dokumentet) 
eller minor (då de skall representera ett mindre centralt tema). Dessutom förses posterna 
med klassifikationskoder och checktags. Konsistens beräknades dels med Hoopers 
metod och dels med Rollins metod. När ämnesord jämfördes utan att ta hänsyn till om 
de var major eller minor blev konsistensen 49,02% med Hoopers metod och 63,32% 
med Rollins metod. Då endast ämnesord som var major jämfördes blev konsistensen 
43,24% med Hoopers metod och 56,09% med Rollins metod. Jämförelser gjordes även 
mellan major-ämnesord och samtliga ämnesord, konsistensen blev då 49,31% med 
Hoopers metod och 62,59% med Rollins metod. När klassifikationskoder jämfördes 
blev konsistensen 44,17% med Hoopers metod och 45,00% med Rollins metod. 
Slutligen jämfördes även checktags vilket gav en konsistens på 66,24% med Hoopers 
metod och 77,17% med Rollins metod. Medelvärdet över de olika beräkningarna var 
50,40% med Hoopers metod och 60,83% med Rollins metod. 
 
Snunith Shoham och Rochelle Kedar (2001) lät 16 studenter indexera 50 icke 
skönlitterära monografier med hjälp av den hebreiska tesaurusen Thesaurus of Indexing 
Terms. Studenternas indexeringar jämfördes med indexeringar, som ansågs vara de 
rätta, vilka utförts av en panel bestående av 3 erfarna indexerare, vilka alla också 
undervisade i indexering. Rollings och Hoopers metoder användes för att beräkna 
konsistens. Konsistensen blev med Rollings metod 45,21% och med Hoopers metod 
32,88%. Konsistensen mättes också mellan de rätta indexeringarna och de indexeringar 
som gjorts av ICL (Israeli Center for Libraries), med Rollings metod blev den 60,64% 
och med Hoopers metod 47,46%. Det vanligaste misstaget studenterna gjorde var att 
använda en term som inte minst 20% av boken handlade om, det näst vanligaste var att 
termer användes för att beteckna ämnen vilka inte togs upp i monografierna och det 
tredje vanligaste felet var användandet av en för bred term. När det gäller ICL var det 
vanligast felet detsamma, det näst vanligaste var en för bred term och det tredje 
vanligaste användandet av termer för ämnen som ej togs upp. 
 
Jarmo Saarti (2002) jämförde i sin studie hur bibliotekarier och biblioteksanvändare 
indexerade romaner. Sammanlagt indexerade 30 personer, från fem olika bibliotek, fem 
romaner. Från varje av de fem biblioteken deltog tre bibliotekarier och tre 
biblioteksanvändare. Indexeringen skedde med hjälp av den finska tesaurusen 
Kaunokki. Totalt använde de 30 personerna 632 unika termer för att indexera de fem 
romanerna. Konsistens beräknades med hjälp av det asymmetriska måttet. 
Genomsnittlig konsistens var för de 30 personerna 16,1%, för användarna var 
konsistensen 12,4% och för bibliotekarierna var konsistensen 19,9%. 
 
Cecilia Karlsson och Svante Kristensson (2003) genomförde i sin magisteruppsats en 
konsistensundersökning med syfte att utvärdera den kontrollerade vokabulären Svenska 
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ämnesord för skönlitteratur: Barn och ungdom. I undersökningen indexerade tio 
bibliotekarier 15 barn- och ungdomsböcker två gånger. Första gången skedde 
indexeringen utan hjälp av någon kontrollerad vokabulär och andra gången med hjälp av 
Svenska ämnesord för skönlitteratur: Barn och ungdom. För beräkning av konsistens 
användes dels Hoopers metod och dels Rollings metod. Den genomsnittliga 
konsistensen var, när ingen kontrollerad vokabulär användes, med Hoopers metod 
11,6% och med Rollings metod 17,75%. När Svenska ämnesord för skönlitteratur: Barn 
och ungdom användes var den genomsnittliga konsistensen med Hoopers metod 15,51% 
och med Rollings metod 23,84%. 
 
Moa Ek och Gertrud Ivarsson (2004) har i sin magisteruppsats om fotoindexering med 
en konsistensundersökning. Konsistensundersökningen genomfördes genom att 10 foton 
indexerade vid Jämtlands Läns Museum indexerades om av fem av museets 
fotoindexerare. Vid Jämtlands Läns Museum sker dels indexering fritt med s.k. 
nyckelord och dels med ämnesord och realnummer ur en förkortad version av 
klassifikationssystemet Outline. För beräkning av konsistens användes Rollings metod 
och Ek och Ivarson valde i sin undersökning att skilja på terminologisk konsistens och 
konceptuell konsistens. Den genomsnittliga konsistensen för realnummer var 60%, den 
genomsnittliga terminologiska konsistensen för kontrollerade ämnesord var 56% och 
den konceptuella 63%. För nyckelord (okontrollerade termer) var den genomsnittliga 
terminologiska konsistensen 31% och den genomsnittliga konceptuella konsistensen var 
52%. 
 
 
4.7 Sammanfattning 
 
Det finns en stor variation i resultaten av de olika konsistensundersökningarna, Tarr och 
Borko redovisar i sin undersökning från 1974 en konsistens på mindre än 5% när ingen 
kontrollerad vokabulär används medan Borko 1964 uppmäter en konsistens på 76% och 
Painter 1963 finner en konsistens på över 70% hos en av myndigheterna i sin studie. 
Denna variation beror naturligtvis (åtminstone delvis) på att olika metoder har använts 
för beräkning av konsistens och att undersökningarna även på andra sätt har haft olika 
utformning. Det är egentligen föga överraskande att konsistensen är högre i Borkos 
studie från 1964, där det handlar om att inordna dokumenten under någon av 11 
kategorier, än i den senare studien av Tarr och Borko från 1974 där termer väljs fritt. 
 
Många av (framförallt de tidiga) studierna är genomförda som olika typer av experiment 
där deltagarna är medvetna om att de studeras. Denna typ av experiment har fördelen att 
vissa variabler är lättare att kontrollera men samtidigt så håller jag med Chan när hon 
skriver att de (åtminstone i vissa fall) misslyckas med att spegla det egentliga 
indexeringsarbetet. Två undersökningar som har vissa likheter med min egen är Chans 
undersökning från 1989 och Tontas undersökning från 1991. I båda undersökningarna 
studeras vilken grad av konsistens som faktiskt finns i olika bibliotekskataloger, i Chans 
fall är det också en samkatalog som studeras (medan Tonta jämför två olika kataloger). 
 
I de följande kapitlen kommer resultaten av vissa av de ovan redovisade 
undersökningarna diskuteras i olika sammanhang och förhoppningsvis klarnar då den 
eventuellt något röriga bild, som läsaren nu kanske kan ha av undersökningarnas 
resultat, något. 
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5. Konsistenspåverkande faktorer 
 
Låg konsistens beror på att samma dokument vid olika indexeringstillfällen har 
indexerats med olika termer.11 Att olika indexerare, eller samma indexerare vid olika 
tillfällen, valt att använda olika termer för att representera ett dokuments innehåll kan 
tänkas bero på en rad olika faktorer. 
 
Pranas Zunde och Margaret Dexter (1969a) listar 25 olika faktorer, fördelade i tre 
grupper, vilka de anser kan påverka indexeringens konsistens. De tre grupper av 
faktorer som används för att kategorisera faktorerna är pragmatiska faktorer, semantiska 
faktorer och miljömässiga faktorer. Pragmatiska faktorer är sådana faktorer som i hög 
grad kan sägas härröra från indexeraren själv, indexerarens utbildning, bakgrund, 
psykologiska disposition o.s.v. Zunde och Dexter menar att vissa personer har en 
naturlig fallenhet för indexering och skriver också att det borde gå att konstruera ett test 
för att finna dessa individer, de säger dock inget om hur ett sådant test i praktiken skulle 
se ut. Semantiska faktorer är sådana faktorer som rör uppfattningen av olika uttrycks 
betydelse eller mening. Olika tolkningar av språkliga uttryck kan uppstå dels när det 
gäller det indexerade dokumentet och dels när det gäller hur termer i en kontrollerad 
vokabulär skall förstås och användas. Miljömässiga faktorer är sådana faktorer som 
härrör från indexerarens arbetsmiljö. 
 
 
Tabell 2. Konsistenspåverkande faktorer enligt Zunde och Dexter. 
 
Pragmatiska Semantiska Miljömässiga 
Indexerarens utbildning Författarens vokabulär Ljud/buller 
Mognad (ålder etc.) Textens läsbarhet Klimat (värme, 

fuktighet etc.) 
Personlighet Ämnesområde Ljusförhållanden 
Privat bakgrund Specifitet Avbrott i arbetet 
Fallenhet för indexering Författarens stil och tydlighet Tidsbegränsningar 
Motivation för arbetet Redundans av information i 

texten 
Teknisk utrustning 

Sinnelag Indexeringsmetod   
Hälsotillstånd och trötthet Begränsningar i indexeringspolicy   
Psykologiska begränsningar och 
intressen 

Indexeringshjälpmedel (t.ex. 
tesaurus) 

  

Uppfattning av vad som är viktigt i 
dokument 

    

 
De olika grupperna av faktorer är på intet sätt ömsesidigt uteslutande t.ex. kan en 
indexerares utbildning påverka hur indexeraren uppfattar en författares vokabulär och 
en bullrig arbetsmiljö kan säkert påverka indexerarens sinnelag. Snarare skall grupperna 
ses som ett försök att få lite struktur och i min framställning kommer jag att följa denna 
struktur. Zunde och Dexter är på intet sätt ensamma om att lista olika (möjliga) 
konsistenspåverkande faktorer. 
 
                                                                 
11 Detta alltså när konsistens ses som ett kvantitativt mått. Väljer man att se konsistens som ett fenomen 
så är det snarare så att låg konsistens ÄR att samma dokument vid olika indexeringstillfällen har 
indexerats med olika termer. 
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Frederick Wilfrid Lancaster listar sju olika faktorer som kan påverka konsistensen 
(2003, s. 71): 
 
• Antalet använda termer 
• Användandet (eller icke-användandet) av en kontrollerad vokabulär 
• Storlek och specifitet hos vokabulären 
• Det indexerade dokumentets ämne och dess terminologi 
• Faktorer relaterade till indexeraren 
• Tillgängliga hjälpmedel (t.ex. ordböcker) 
• Det indexerade dokumentets längd  
 
De flesta av dessa sju faktorer skulle passa in i Zunde och Dexters grupp av semantiska 
faktorer. Undantaget är faktorer relaterade till indexeraren, vilka passar in i gruppen av 
pragmatiska faktorer. 
 
Kurt Leininger listar fem faktorer (2000, s. 4): 
 
• Användandet av, och egenskaperna hos, en kontrollerad vokabulär 
• Indexerarnas ämneskunskap, erfarenhet och utbildning 
• Miljön där indexeringen sker 
• Indexeringens djup och det indexerade dokumentets ämne 
• Tillgängliga hjälpmedel 
 
Dessa fem faktorer går även de att ordna in i grupperna av pragmatiska, semantiska och 
miljömässiga faktorer. Faktorer relaterade till den kontrollerade vokabulären, 
indexeringens djup och det indexerade dokumentets ämne faller då in i gruppen av 
semantiska faktorer. Indexerarnas ämneskunskap, erfarenhet och utbildning faller in i 
gruppen av pragmatiska faktorer och miljön där indexeringen sker motsvarar gruppen 
av miljömässiga faktorer. Faktorer relaterade till tillgängliga hjälpmedel skulle kunna 
passa in gruppen av semantiska faktorer eller gruppen av miljömässiga faktorer, 
beroende på vilka hjälpmedel det rör sig om. 
 
Ett flertal undersökningar har gjorts i syfte att undersöka hur olika av de ovanstående 
faktorerna påverkar konsistensen, här redovisas resultaten, ordnade efter Zunde och 
Dexters kategorier, från ett urval av undersökningar. 
 
 
5.1 Pragmatiska faktorer 
 
Då (manuell) indexering är en mänsklig aktivitet blir de enskilda personerna som utför 
indexeringen viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det förefaller rimligt att anta att två 
indexerare med mycket liknande utbildning, erfarenhet och bakgrund skulle producera 
mer överensstämmande indexeringar än två indexerare med mycket olika utbildning, 
erfarenhet och bakgrund. 
 
Skillnader mellan indexerare med olika utbildning och erfarenhet har studerats av t.ex. 
Joan Jacoby och Vladimir Slamecka, Arthur Korotin och Lawrence Oliver samt Jarmo 
Saarti. 
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Jacoby och Slamecka fann i sin undersökning, där kemiska patent indexerades, en något 
högre konsistens mellan erfarna indexerare än mellan oerfarna (16,3% respektive 
12,6%) (Leonard 1977, s. 14). 
 
Korotin och Oliver undersökte skillnader i konsistens när psykologer och icke-
psykologer indexerade psykologiska abstract och fann att konsistensen var något högre 
för psykologerna när det inte fanns tillgång till föreslagna termer (39% för psykologerna 
och 36,4% för icke-psykologerna). När de båda grupperna hade tillgång till en lista med 
föreslagna termer var dock konsistensen något högre för icke-psykologerna än för 
psykologerna (54% respektive 53%) (Leonard 1977, s. 18-19). 
 
Saarti (2001, s. 58) fann i sin undersökning av skillnader i hur bibliotekarier och 
biblioteksanvändare skulle indexera romaner, att konsistensen var högre för 
bibliotekarier än för biblioteksanvändare (19,9% respektive 16,1%) något som antyder 
att bibliotekariernas utbildning och erfarenhet hade en viss positiv påverkan på 
konsistensen.  
 
Undersökningarna verkar antyda att erfarenhet av indexering har en positiv påverkan på 
konsistensen (dock inte så stor som man skulle kunna tro,) medan resultaten vad det 
gäller ämneskunskap inte är entydiga. 
 
Förutom olika bakgrund, utbildning och erfarenhet kan indexerare också skilja sig åt i 
sin psykologiska disposition (något som för all del till viss mån kan bero på bakgrund, 
utbildning och erfarenhet). Dessa skillnader kan antagligen också påverka hur 
indexerare väljer termer för att representera innehållet i ett dokument. 
 
Annick Bertrand och Jean-Marie Cellier (1995) redovisar i artikeln Psychological 
approach to indexing: effects of the operator's expertise upon indexing behaviour 
resultatet av en studie där de tittat på hur olika indexerare skiljer sig åt när det gäller att 
välja indexeringstermer. Enligt Bertrand och Cellier använder olika indexerare med 
olika erfarenhet olika strategier för att bestämma ett dokuments ämne. Indexerare jobbar 
vanligtvis under tidspress samtidigt som det också finns ett krav på noggrannhet. Med 
tanke på detta finner de det rimligt att indexerare använder sig av olika strategier för att 
snabbt kunna fastställa ett dokuments ämne. Bertrand och Cellier fann i sin 
undersökning tre olika indexeringsstrategier. Den första strategin gick ut på att redan i 
analysfasen försöka använda sig av den kontrollerade vokabulärens termer för att 
uttrycka identifierade koncept och teman. Då författaren till ett dokument inte använder 
sig av samma termer som den kontrollerade vokabulären kan en förvrängning ske då 
innehållet i dokumentet skall uttryckas med termer från den kontrollerade vokabulären. 
Genom att redan i analysfasen tänka i "rätt termer" lyckades dessa indexerare minska 
denna förvrängning. De indexerare som använde sig av denna strategi var indexerare 
med stor erfarenhet av den använda kontrollerade vokabulären. Dessa indexerare 
använde i första hand tesauren för att kontrollera om de termer som valts ut i 
analysfasen var godkända termer. I den andra strategin användes tesauren på ett helt 
annat sätt. Där ägnades analysfasen en mycket liten tid och endast grova begrepp 
identifierades. Dessa begrepp användes sedan som ingångar till tesauren och smalare 
termer valdes ut genom studier av tesauren snarare än genom studier av texten. Denna 
strategi användes framför allt av mindre erfarna indexerare. Den tredje strategin gick ut 
på att fråga sig vad en användare skulle söka på för att finna dokumentet i fråga. Denna 
strategi användes i första hand av indexerare som i vanliga fall jobbade på 
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specialbibliotek och alltså var vana att indexera med tanke på en specifik 
användargrupp. 
 
 
5.2 Semantiska faktorer - relaterade till det indexerade dokumentet 
 
Semantiska konsistenspåverkande faktorer relaterade till det indexerade dokumentet är 
sådana faktorer som beror på språket i de dokument som indexeras. Används ett svårt, 
oregelbundet eller mångtydigt språk kan det leda till missuppfattningar vilket kan ha en 
negativ inverkan på konsistensen vid en indexering. Längre texter kan också vara 
svårare att indexera med hög konsistens än kortare, då de längre texterna kan rymma 
fler teman som olika indexerare kan finna mer eller mindre viktiga att lyfta fram. 
 
Susan Bonzi (1984) menar att en mer konsekvent terminologi används inom 
ämnesområden där konkreta fenomen studeras än inom ämnesområden där mer 
abstrakta fenomen studeras. I en studie jämförde hon antalet synonymer inom två 
discipliner där konkreta fenomen ansågs studeras (livsmedelsemballering och 
sötvattensekologi) med språket inom två discipliner där abstrakta fenomen ansågs 
studeras (kognitiv utveckling hos barn och politisk sociologi). Totalt undersöktes, för 
varje disciplin, 50 abstracts, vilka alla var skrivna av respektive artikels författare. 
Bonzi fann ett visst stöd för sin teori, även om språket inom kognitiv utveckling hos 
barn var betydligt mer konsekvent än språket inom politisk sociologi. Används en 
mindre konsekvent terminologi inom vissa ämnesområden än inom andra är detta något 
som skulle kunna påverka konsistensen vid indexeringar. 
 
Hur ett dokuments läsbarhet påverkar konsistensen har undersökts i en studie av Pranas 
Zunde och Margaret Dexter (1969a). Läsbarheten hos ett dokument beräknades utifrån 
längden på meningar och ord i texten. I studien fann man ingen statistiskt signifikant 
påverkan på konsistensen, (dock fann man att läsbarhet, åtminstone i vissa fall, hade en 
signifikant påverkan på indexeringens kvalitet). 
 
Hur längden på det indexerade dokumentet påverkar konsistensen har undersökt av t.ex. 
Dorothy Rodgers och Björn Tell. Rodgers fann i sin studie att konsistensen var lägre för 
långa artiklar än för korta (Leonard 1977, s. 13-14). Tell (1969, s. 288) jämförde 
konsistens vid indexering av hela artiklar, abstract och titlar och fann att konsistensen 
var högre när indexerarna endast hade tillgång till en artikels titel eller abstract. 
 
 
5.3 Semantiska faktorer - relaterade till en kontrollerad vokabulär 
 
Ett av syftena med kontrollerade vokabulärer är att minska antalet olika termer som kan 
användas för att representera ett ämne och att bidra till att samma termer används av 
olika indexerare (och vid olika tidpunkter). Ett flertal undersökningar har genomförts 
för att undersöka skillnader i konsistens när en kontrollerad vokabulär använts, jämfört 
med när indexerare fått välja termer fritt. 
 
Vladimir Slamecka och Joan Jacoby fann i sin undersökning, där kemiska patent 
indexerades med hjälp av tre olika indexeringshjälpmedel, att konsistensen var 
signifikant högre när två av hjälpmedlen användes, jämfört med när inga hjälpmedel 
användes (Leonard 1977, s. 16-17). 
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Charles Fried och James Prevel undersökte hur användandet av dels en tesaurus och 
dels ett strukturerat formulär för indexering, påverkade konsistensen. I undersökningen 
bidrog både användandet av en tesaurus och användandet av ett strukturerat formulär till 
en högre konsistens (Leonard 1977, s. 19-20). 
 
Daniel Tarr och Harold Borko (1974) undersökte hur användandet av ERIC-tesaurusen 
påverkade konsistensen. I genomsnitt var konsistensen bara 4,5% när tesaurusen inte 
användes och i genomsnitt 16,6% när tesaurusen användes. 
 
Cecilia Karlsson och Svante Kristensson (2003) undersökte i sin magisteruppsats hur 
konsistensen påverkades när indexerare använde sig av den kontrollerade vokabulären 
Svenska ämnesord för skönlitteratur. Barn och ungdom. De fann en liten ökning i 
konsistensen när ämnesordslistan användes, jämfört med när den inte användes. 
 
Frederick Wilfrid Lancaster (1968, s. 178-180) fann i sin utvärdering av MEDLARS  
(Medical Literature Analysis and Retrieval System) att konsistensen var högre när 
endast huvudämnesord användes, jämfört med när även underindelningar gjordes. När 
endast huvudord användes var konsistensen 46,1%, när även underindelningar användes 
sjönk konsistensen till 34,4%. Att konsistensen blev lägre är föga förvånande men visar 
ändå på att en mer specifik kontrollerad vokabulär kan leda till lägre konsistens. 
 
Kurt Leininger (2000) undersökte indexeringar i PsycINFO och fann att konsistensen 
var högst för checktags (termer som finns utskrivna på indexeringsformuläret) och lägst 
för klassifikationskoder eller major-termer (termer som användes för att representera 
artiklarnas huvudsakliga tema) beroende på vilken metod som användes för att beräkna 
konsistens. 
 
Hur antalet använda indexeringstermer påverkar konsistensen har undersökts av t.ex. 
Charles Fried och James Prevel, Harris, Rayward och Svenonius, Phyllis Reich och Erik 
Biever samt MaryEllen Sievert och Mark Andrews. 
 
Fried och Prevel fann i sin undersökning en lägre konsistens då fler termer användes 
(speciellt när indexeringen utfördes av oerfarna indexerare) (Leonard 1977, s. 19-20). 
 
I studien genomförd av Harris, Rayward och Svenonius indexerades ett antal artiklar 
med totalt 50 termer. Indexerarna fick ange vilka termer de ansåg vara de 5, 10, 20, 30 
och 40 viktigaste termerna, därefter beräknades konsistensen vid de olika nivåerna. 
Någon större skillnad i konsistens fanns inte vid de olika nivåerna (Leonard 1977, s. 20-
21). 
 
Reich och Biever (1991) fann i sin undersökning av två jordbruksdatabaser att 
konsistensen var något lägre för de artiklar som indexerats med fler deskriptorer. För 
artiklar som indexerats med i genomsnitt 9,3 deskriptorer per artikel var konsistensen 
24% och för artiklar som indexerats med i genomsnitt 5,8 deskriptorer var konsistensen 
45%. Sievert och Andrews (1991) fann, även de, i sin jämförelse av dubbelindexerade 
artiklar i ISA (Information Science Abstracts) att konsistensen blev lägre när fler termer 
användes. 
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Även om resultaten inte är helt entydiga verkar det i allmänhet finnas ett negativt 
samband mellan antalet termer och konsistensen. 
 
 
5.4 Miljömässiga faktorer 
 
Pranas Zunde och Margaret Dexter (1969a) redovisar resultatet av en undersökning där 
man fann att temperaturen, i lokalen där indexeringen pågick, inte visade sig ha någon 
starkare inverkan på konsistensen. Temperaturerna som jämfördes var ungefär 31°C och 
22°C, varje indexeringssession varade dock mindre en timme och det är därmed svårt 
att dra några generella slutsatser utifrån studien. 
 
Mirja Iivonen (1990) menar att miljön är viktig i valet av indexeringstermer men går här 
lite utanför vad Zunde och Dexter verkar mena med miljö, hon menar att en viktig 
miljörelaterad faktor i valet av indexeringstermer är vem som indexeringen är till för. I 
en undersökning utförd av Iivonen deltog fem bibliotekarier vilka jobbade på större 
akademiska bibliotek och fem bibliotekarier som jobbade på mindre specialbibliotek. 
Deltagarna fick motivera sina val av indexeringstermer och gjorde det på en rad olika 
sätt, några huvudgrupper gick dock att urskilja. När det gällde termer som användes för 
att beskriva centrala teman i dokumenten så motiverade en grupp av indexerare sitt val 
av termer genom att hänvisa till det indexerade dokumentet medan en annan grupp 
hänvisade till att de valda termerna antagligen skulle användas av bibliotekets 
användare. De indexerare som hänvisade till dokumentet var framförallt indexerare som 
normalt jobbade vid akademiska bibliotek, medan de indexerare som hänvisade till 
användarna i första hand var sådana som jobbade i specialbibliotek. De flesta indexerare 
var överens om dokumentens centrala teman, medan det var när det gällde med vilka 
termer som dessa teman skulle representeras som åsikterna gick isär. När det gällde 
mindre centrala teman i dokumenten motiverades också valet av dessa termer med 
dokumentets innehåll och troliga frågor från användare. Dessutom motiverade vissa 
indexerare valet av dessa termer med påverkan från den kontrollerade vokabulär de 
vanligen använde sig av. 
 
 
5.5 Sammanfattning 
 
Ett flertal olika faktorer har visats påverka konsistensen mellan indexeringar och ännu 
fler faktorer har föreslagits men utan att något samband ännu påvisats. Vissa av 
faktorerna är sådana som i största allmänhet kan påverka mänskligt beteende medan 
andra är mer specifika för en indexeringssituation. Mer allmänna faktorer kan t.ex. vara 
hur indexeraren mår och vilken miljö han eller hon arbetar i. Allt som påverkar en 
människas beteende kan också påverka den indexering hon utför (då indexering är ett 
mänskligt beteende). Mer specifika faktorer kan t.ex. vara indexerarens erfarenhet av 
indexering, om och i sådana fall vilken kontrollerad vokabulär som används och vilken 
typ av material det är som indexeras. De flesta undersökningar som har gjorts av 
konsistenspåverkande faktorer har också riktat in sig på den typen av faktorer som är 
mer specifika för just indexering. 
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6. Konsistens och kvalitet 
 
Förhållandet mellan indexeringskonsistens och indexeringskvalitet är inte helt 
oproblematiskt. Det verkar rimligt att det skulle finnas någon typ av samband mellan 
konsistens och kvalitet men som nedan kommer att framgå så är det kanske inte så 
självklart som det kan verka, hög konsistens behöver inte nödvändigtvis innebära hög 
kvalitet. Förhållandet mellan konsistens och kvalitet påverkas naturligtvis av vad man 
menar med kvalitet. Oftast ses en indexering av hög kvalitet antingen som en indexering 
där rätt termer för att representera dokumentets ämne har använts eller som en 
indexering vilken bidrar till en hög återvinningseffektivitet. 
 
Kurt Leininger (2000, s. 4) väljer att skilja mellan konsistens, kvalitet och återvinnings-
effektivitet: 
 

Indexing quality refers to the degree to which chosen index terms accurately reflect the content 
of a given record. Indexing effectiveness concerns the ability of these terms to facilitate 
comprehensive, accurate retrieval. Indexing consistency addresses the degree to which 
indexers, when assigning terms to a chosen record, will chose the same terms to reflect that 
record. 

 
William Cooper (1969, s. 269) menar dock att kvalitet och återvinningseffektivitet är 
samma sak: 
 

Now "good" indexing must mean indexing which promotes effective retrieval, if it is to mean 
anything at all. 

  
 
Pranas Zunde och Margaret Dexter (1969b, s. 260-261) föreslår en metod för beräkning 
av kvalitet som, liksom deras metod för beräkning av konsistens, bygger på 
användandet av oskarpa mängder. Deras metod för beräkning av kvalitet kan uttryckas 
på följande sätt: 
 

 

( )

( )

j

u

T
t

j

T
t

f t

f t
η =

∑

∑  

 

Där ( )
uT

t

f t∑  betecknar summan av alla medlemskapsvärdena för alla element t i 

mängden U och ( )
jT

t

f t∑  betecknar summan av alla medlemskapsvärdena för alla 

element t i mängden jT  d.v.s. de termer som finns i indexering jI  av dokumentet D. 

 
Bestäms mängden U och medlemskapsvärdena på det sätt som Zunde och Dexter 
föreslår i sin studie så har deras mått på kvalitet en hel del med konsistens att göra. Den 
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enda skillnaden mellan metoden för konsistensberäkning och kvalitetsberäkning blir då 
att en grupp av indexeringar jämförs mot U när det gäller konsistens och att en enskild 
indexering jämförs mot U när det gäller kvalitet. 
 
Oavsett av hur mängden U och medlemskapsvärdena fastställs kan deras metod för 
beräkning av kvalitet leda till konstiga resultat. Metoden tar endast hänsyn till huruvida 
de termer som ingår i mängden U tillskrivits dokumentet eller inte och vilka 
medlemskapsvärden dessa termer har. Skulle en indexering även innehålla ett stort antal 
termer som inte tillhör mängden U (och då alltså inte borde tillskrivas dokumentet) 
leder inte detta till något avdrag på kvalitetsvärdet12. Faktum är att 100% kvalitet alltid 
kan uppnås genom att tillskriva ett dokument samtliga termer ur t.ex. en kontrollerad 
vokabulär. Det är också tveksamt om en indexering skulle vara av högre kvalitet om 
både termer med ett högt medlemskapsvärde i mängden U och ett stort antal termer med 
ett mycket lågt medlemskapsvärde tillskrivits ett dokument än om endast termer med ett 
högt medlemskapsvärde hade använts. 
 
William Cooper (1969, s. 268-270) menar att för att indexering skall kunna kallas för 
bra eller av hög kvalitet krävs det att den bidrar till en god återvinningseffektivitet och 
ifrågasätter om konsistens har något alls att göra med återvinningseffektivitet. 
(Indexeringskvalitet jämställs alltså här med något som bidrar till en hög 
återvinningseffektivitet.) Cooper använder termen indexerar-sökarkonsistens (indexer-
requester consistency) för att beteckna hur väl de termer indexerare använder 
överensstämmer med de termer som sökare använder. När konsistensen ökar (genom att 
fler indexerare väljer samma termer) kan återvinningseffektiviteten samtidigt minska 
om indexerar-sökarkonsistensen minskar (om de termer som indexerarna använder ej är 
de samma som sökarna använder). 
 
Cooper visar också, genom ett exempel, att återvinningseffektiviteten kan minska när 
konsistensen ökar, även om indexerar-sökarkonsistens förblir på samma nivå. Exemplet 
går ut på att en dokumentsamling bestående av 10 dokument indexeras av 10 indexerare 
med en vokabulär bestående av en term (indexerarna kan alltså välja att tillskriva ett 
dokument termen eller ej). För varje sökfråga antas att endast ett dokument är relevant. 
Tre olika mått används i exemplet: konsistens, indexerar-sökarkonsistens och expected 
search length. 
 
Konsistens beräknas genom att den procent av indexerarna som är i minoritet angående 
om en term skall användas subtraheras från den procent av indexerarna som är i 
majoritet. Skulle t.ex. 2 av 10 indexerare använda en term så skulle konsistensen bli 
60% (80%-20%), skulle 5 indexerare använda en term så skulle konsistensen bli 0% 
(50%-50%) och skulle alla indexerare vara överrens om att använda, eller inte använda, 
en term så skulle konsistensen bli 100% (100%-0%). 
 
Indexerar-sökarkonsistensen är i exemplet hela tiden 100% och det innebär att lika 
många indexerare som sökare använder en viss term. Skulle t.ex. 3 av 10 indexerare, 
d.v.s. 30% av indexerarna, använda en viss term för att indexera ett dokument vore 
indexerar-sökarkonsistensen 100% om 30% av sökarna använde denna term för att finna 
dokumentet. 
                                                                 
12 Något som naturligtvis inte kan inträffa om U fastställs på det sätt som Zunde och Dext er gjort i sin 
studie. Det är dock tänkbart att fastställa U på alternativa sätt och även om den av Zunde och Dexter 
föreslagna metoden begagnas så kan resultaten bli väldigt konstiga då övriga problem kvarstår. 
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Som mått på återvinningseffektiviteten används esl (expected search length). Esl är det 
antal irrelevanta dokument en sökare måste undersöka för att finna det relevanta 
dokumentet. Finns det relevanta dokumentet bland de återvunna är esl hälften av de 
återvunna dokumenten, finns det relevanta dokumentet ej bland de återvunna är esl 
samtliga återvunna dokument plus hälften av antalet icke återvunna relevanta dokument, 
beräkningen som ligger till grund för detta mått kan uttryckas på följande sätt: 
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Där qj  motsvarar antalet återvunna dokument, om inte det relevanta dokumentet 

återvinns och är 0 om det relevanta dokumentet är bland de återvunna och qi  motsvarar 
antalet irrelevanta återvunna dokument om det relevanta dokumentet är bland de 
återvunna och antalet irrelevanta icke återvunna dokument om det relevanta dokumentet 
är bland de icke återvunna. 
 
Nu tänker sig Cooper att de 10 indexerarna samtliga väljer att använda termen för att 
beskriva ett av dokumenten och vidare att samtliga indexerare väljer att inte använda 
termen för att beskriva åtta av dokumenten. När det gäller det sista dokumentet väljer 
fyra av indexerarna att använda termen för att beskriva dokumentet medan sex av 
indexerarna väljer att inte använda termen. Konsistensen skulle då vara 100% för alla 
dokument, utom ett där konsistensen skulle vara 20%. Sedan beräknas genomsnittlig esl 
vilken blir 3,536. Detta jämförs sedan med en situation där samtliga indexerare skulle 
vara överens om att använda termen för att beskriva ett av dokumenten och också 
överens om att inte använda termen för att beskriva de övriga nio dokumenten. 
Konsistensen skulle då vara 100% för samtliga dokument. Beräknas nu genomsnittlig 
esl blir den 3,600 vilket är något högre. Alltså skulle en sökare, i detta exempel, få leta 
igenom i genomsnitt 3,536 irrelevanta dokument när konsistensen var lägre och i 
genomsnitt 3,600 irrelevanta dokument när konsistensen var högre (Cooper 1969, s.270-
277). 
 
Cooper (1969, s. 277) visar att konsistens och kvalitet inte behöver vara samma sak men 
han visar också att det finns någon typ av samband mellan konsistens och kvalitet men 
att detta samband ännu återstår att fastställas och sammanfattar sin ståndpunkt på 
följande sätt: 
 

Interindexer consistency is more than just a hobgoblin. It has a definitive and mathematically 
analyzable relationship with retrieval success. The nature of this relationship is now known for 
a very special case, and with further effort it could be worked out in greater generality. Until 
this has been done, however, it will be difficult to ascertain much indexing quality from the 
measurements of interindexer consistency. 

 
Robert Fugmann (1992; 1993, s. 94-97) menar att konsistens inte är något bra mått på 
indexeringskvalitet. I en databas indexeras vanligtvis inte ett och samma dokument flera 
gånger (varken av flera indexerare eller av en och samma indexerare flera gånger). Det 
som är intressant för en sökare är inte att finna flera exemplar av samma dokument, utan 
att finna flera olika dokument inom ett och samma ämne. Konsistensstudier bygger 
dock på att samma dokument indexerats flera gånger och får därigenom något onaturligt 
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över sig. Ytterligare ett problem är att konsistens mycket väl kan vara hög även vid 
indexeringar av låg kvalitet. Vid t.ex. användande av termer ur dokumenttexten kan hög 
konsistens lätt uppnås utan att indexeringen skulle vara av särskilt hög kvalitet. 
 
Fugmann (1992; 1993, s. 94-97) menar att man istället för hög konsistens bör satsa på 
förutsägbarhet (predictability). Indexeringsprocessen ses som bestående av två steg 
(jmf. avsnitt 2.2), där det första steget består i att identifiera ett dokuments ämne 
(essence selection) och det andra steget består i att välja termer för att representera 
ämnet (essence reprenentation). I det första steget krävs en konsistens, Fugmann menar 
också att konsistens i detta steg är detsamma som förutsägbarhet. I det andra steget är 
det förutsägbarhet och inte konsistens, som är det viktiga. När en indexering är 
förutsägbar skall en sökare, utifrån ett ämne, kunna sluta sig till vilka termer som 
använts. Att termer är förutsägbara betyder dock inte att de behöver vara konsistenta, 
Fugmann tar "vitamin C" som exempel och skriver att det inte är något problem om 
termerna "ascorbic acid", "Ascorbinsäure", "1 -ascorbic acid" och "vitamin C" alla 
används för att representera samma sak, så länge som det är förutsägbart för sökaren. 
Fugmann (1992, s. 21) går, i sin kritik av konsistens som ett mått på kvalitet, steget 
längre än Cooper och hävdar: "It is indeed merely a perplexing hobgoblin." 
 
Som framgått av Coopers och Fugmanns resonemang behöver det inte vara helt 
självklart att hög konsistens innebär att indexeringen skulle vara av hög kvalitet. Detta 
till trots framstår det som rent intuitivt troligare att konsistenta indexeringar är 
konsistent bra än konsistent dåliga. Anledningen till att flera indexerare väljer samma 
indexeringstermer (eller att en indexerare vid olika tillfällen väljer samma 
indexeringstermer), är antagligen att indexerarna (eller indexeraren) är bra på vad de 
gör. I en söksituation framstår det också som troligt att en konsistent indexering skulle 
vara att föredra framför en inkonsistent. Det finns också visst empiriskt stöd för att hög 
konsistens skulle ha ett positivt förhållande till hög kvalitet (åtminstone när kvalitet ses 
som något som bidrar till goda återvinningsresultat). 
 
Lawrence Leonard undersökte i sin doktorsavhandling från 1975 relationen mellan 
konsistens och återvinningseffektivitet. Han arbetade med två samlingar av data från 
tidigare utvärderingar vilka bestod av dokument, förfrågningar, sökstrategier och 
relevansbedömningar. Leonard (1977, s. 33) kom i sin studie till följande slutsats: 
 

Study findings indicate that inter-indexer consistency and retrieval effectiveness exhibit a 
tendency toward a direct, positive relationship, i.e. high inter-indexer consistency in 
assignment of terms appears to be associated with a high retrieval effectiveness of the 
documents indexed. 

 
Frågan om konsistens förhållande till kvalitet är därmed knappast löst, hög konsistens 
behöver inte automatiskt innebära hög kvalitet men det verkar ändå finnas en positiv 
korrelation mellan dem båda. 
 
 
6.1 Sammanfattning 
 
När konsistensundersökningar görs finns antagligen i de allra flesta fall någon 
föreställning om att indexeringskonsistens har något med indexeringskvalitet att göra 
(även om konsistens och kvalitet vanligtvis inte ses som synonyma). Det är egentligen 
föga intressant att mäta konsistens om den inte säger något om kvaliteten. När flera 
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olika indexeringar av ett och samma dokument överensstämmer är tanken att detta beror 
på att "rätt" termer har valts för dokumentet. Väljs rätt termer för ett dokument väljs 
förhoppningsvis rätt termer även för andra dokument. Har sedan rätt termer valts för 
samtliga dokument (eller i alla fall de flesta dokument) i en dokumentsamling är detta 
något som antas bidra till en hög återvinningseffektivitet. 
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7. Konsistens och subjektivitet 
 
I konsistensstudier hör 100%-ig konsistens till undantagen, kanske kan det uppnås när 
det gäller något enskilt dokument men en viss brist på konsistens verkar vara det 
normala. Denna brist på konsistens kan bero på att indexering i någon mån är en 
subjektiv process eller på att fel har begåtts. När två olika indexerare beskriver ett och 
samma dokument med olika ämnesord är då den ena indexerarens ämnesord fel, eller 
kommer det alltid att finnas en viss naturlig oenighet angående ett dokuments ämne? 
 
Robert Abbot diskuterar i en artikel bl.a. subjektivitetens roll i indexeringsprocessen 
och har följande att säga (2004, s.100): 
 

While a document or verbal message may have an obvious core content acknowledged by any 
competent indexer, it may also contain information that is perceived anomalously, because of 
the subjective processes of focusing and emphasis, and because of chance personal associations 
and current concerns. 

 
Detta verkar högst rimligt, och då borde man åtminstone i vissa fall antagligen på goda 
grunder kunna påstå att ett fel blivit begånget då ett ämnesord tillskrivits ett dokument 
eller ej, medan det i andra fall kan vara mycket svårt att avgöra vad som är rätt och vad 
som är fel. Rimligtvis är det lättare att komma överens om ett dokuments centrala ämne 
än om sådant som det bara tangerar och det torde också vara lättare att fastställa att ett 
dokument t.ex. handlar om kor än att det handlar om skotska aberdeen angus under 
1900-talet. 
 
Dorothy Gregor och Carol Mandel (1991) använder i en artikel med namnet Cataloging 
must change! den brist på konsistens som kan iakttas i många undersökningar som en 
indikation på att indexering inte kan ske objektivt och som ett argument för en 
förändring av indexeringsarbetet med LCSH (Library of Congress Subject Headings). 
De anser att resultaten av genomförda konsistensundersökningar visar att indexering 
inte kan ske objektivt och därmed blir all den tid, och alla de pengar, som används till 
ämnesordsindexering bortkastad. Enligt Gregor och Mandel är hög konsistens något 
som är mycket svårt eller rent av omöjligt, att uppnå. De skriver (Gregor & Mandel 
1991, s. 47): "Although interindexer consistency would be ideal, it is not possible." 
Författarna hänvisar till ett konferens-paper av Marcia Bates, vilket summerar resultaten 
av ett antal konsistensunderökningar, och där det (enligt Gregor och Mandel) framgår 
att chansen att två olika personer skall använda samma term för att beskriva innehållet i 
en bok bara är mellan 10 och 20 procent. Gregor och Mandel hänvisar också till Chans 
studie från 1989 (där endast 15 procent av paren stämde helt överens). 
 
Lois Mai Chan undersökte i en studie från 1989 skillnader i användandet av LCSH 
(Library of Congress Subject Headings) mellan indexerare som jobbar på Library of 
Congress och indexerare som jobbar på andra bibliotek. En av de rekommendationer 
som Chan kommer med, utifrån resultatet av sin studie, är att antalet underavdelningar i 
LCSH borde minskas. Ett annat förslag är att minska prekoordineringen i systemet. 
Ytterligare en rekommendation är att skapa en lista över samtliga giltiga ämnesord som 
kan skapas, detta för att indexerare skall kunna kontrollera de ämnesord de bygger upp 
och därigenom undvika ogiltiga ämnesord. Chans förslag går alltså, åtminstone delvis, 
ut på att minska antalet möjliga ämnesord. 
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Gregor och Mandel (1991) hävdar att dels måste indexeringsarbetet göras till ett 
billigare pris och dels måste det förenklas. Indexering är en dyr process och därför är det 
onödigt att samma dokument indexeras av flera olika indexerare, istället borde arbete 
och kostnader delas. För att kunna dela dessa kostnader måste bibliotekets katalog passa 
in i ett större sammanhang. Redan när artikeln skrevs fanns det ett flertal samkatologer 
där poster och indexeringar kom från ett flertal olika källor. I många bibliotek är 
katalogen också en integrerad del av ett större system. Gregor och Mandel förutspår att 
denna utveckling kommer att fortsätta och att enskilda kataloger inte längre kommer att 
bestå enbart av katalogposter kontrollerade och skapade av biblioteket. Med tanke på 
denna blandning av indexeringar från en mängd olika källor blir det enligt författarna 
allt viktigare att förenkla indexeringsarbetet. Fler indexerare kommer att leda till fler 
olika indexeringar, speciellt när det gäller indexering med smalare termer, därför finns 
det ingen anledning till att kasta bort sin tid på noggrann finindexering. Många av de 
regler som finns uppställda för indexering med LCSH ses av författarna som onödiga. 
En förenkling av indexeringsarbetet skulle enligt Gregor och Mandel även leda till ökad 
användarvänlighet. Med dagens katalogiseringsregler krävs en hög konsistens vid 
indexering av alla aspekter av ett dokument, istället för en koncentration på de 
viktigaste. Enligt Gregor och Mandel är användares förmåga att använda sig av LCSH 
ämnesord begränsad och därför fyller de heller inte, enligt författarna sitt syfte. 
Användare använder sig inte av de finare indelningarna av ämnesord och dessa kan ofta 
krångla till, snarare än hjälpa. En indexerare borde tänka mer på vilka termer en 
användare kan tänkas använda sig av för att eftersöka ett dokument, istället för att till 
punkt och pricka följa några krångliga regler (en indexering med tanke på specifika 
användare verkar dock gå stick i stäv med användbarhet för stora grupper, samkataloger 
och utbyte av katalogposter). 
 
Gregor och Mandel (1991) menar, vilket antagligen framgått, att man inte kan tala om 
rätt och fel vid indexering, till skillnad från vid deskriptiv katalogisering (där de menar 
att man kan göra det). Vid deskriptiv katalogisering kan det finnas ett rätt eller fel sätt 
att katalogisera (ett dokument kan t.ex. ha en viss upphovsman, att ange någon annan 
som upphovsman skulle vara fel, dock anser författarna att man aldrig kan tala om ett 
fel ämnesord på samma sätt). Vid indexering finns det alltså inget rätt eller fel. Med 
författarnas egna ord (Gregor & Mandel 1991, s. 47): "There is no single right answer in 
subject heading assignment; it is necessarily subjective." Eftersom det inte finns någon 
rätt eller fel indexering, är det heller inte meningsfullt med någon finindexering. Att 
noggrant följa diverse regler blir då slöseri med både tid och pengar. 
 
Gregors och Mandels artikel utsattes för hård kritik i en artikel med namnet "Cataloging 
must change!" and indexer consistency studies: Misreading the evidence at our peril 
skriven några år senare av Thomas Mann (1997). Den största delen av Manns artikel 
utgörs av en genomgång av de artiklar och undersökningar som Gregor och Mandel 
stödjer sig på (och de undersökningar som dessa stödjer sig på, ibland i flera led). Mann 
menar att de äldre undersökningar som Gregor och Mandel hänvisar till inte alls ger 
stöd för det de skriver i sin artikel, utan ofta är irrelevanta eller t.o.m. visar på det direkt 
motsatta. Ett stort problem med många konsekvensstudier är enligt Mann att de inte 
speglar indexeringsarbetet såsom det utförs i praktiken, utan ofta bygger på konstlade 
situationer, ibland utan kontrollerad vokabulär och ibland med oerfarna indexerare. 
Mann menar att hög konsistens visst kan uppnås om bara de regler som finns uppställda 
verkligen följs. Med författarens egna ord (Mann 1997, s. 26): ”[…] when subject 
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cataloging is done according to its rules (especially that of specific entry), consistency 
can apparently be achieved at a much higher level than Gregor and Mandel assert.” 
Chans undersökning (som Gregor & Mandel också hänvisar till) behandlas även den. 
Mann anser att den låga konsekvens Chan funnit i sin undersökning kan bero på att 
indexerare bortsett från kravet på att ämnesord skall vara så specifika som möjligt. Låg 
konsistens beror alltså, enligt Mann, till stor del på att indexerare inte följer de riktlinjer 
som finns. Detta är uppenbarligen en helt annan ståndpunkt än den som Gregor och 
Mandel framför. Som stöd för sina åsikter hänvisar Mann bl.a. till en studie av 
Svenonius och McGarry. 
 
Elaine Svenonius och Dorothy McGarry (1993) utgår i sin studie från att det faktiskt i 
hög utsträckning går att avgöra om ett LCSH (Library of Congress Subject Headings) 
ämnesord är rätt eller fel. Svenonius och McGarrys hypotes var att det i 80% av alla fall 
var möjligt att avgöra om ett ämnesord var rätt eller fel. Ett ämnesord såg de som 
korrekt när det var valt enligt Library of Congress policy. En invändning som kan riktas 
mot denna syn på vad som är rätt och fel ämnesord är att en enda policy kanske inte 
täcker alla biblioteks behov. Författarna erkänner denna brist, men försvarar sig med att 
lokal indexering är mycket kostsamt och idag endast i undantagsfall kan motiveras. En 
av de riktlinjer indexerare skall följa när de indexerar med LCSH är att minst 20% av 
dokumentet skall behandla ett ämne för att motivera ett sådant ämnesord. En annan 
riktlinje är att man alltid skall välja smalast möjliga ämnesord. Svenonius och McGarry 
såg framförallt problem när dessa riktlinjer inte följdes. I studien undersökte Svenonius 
och McGarry ämnesord som tilldelats 100 böcker. Samtliga böcker var relativt nyligen 
indexerade, alla var på engelska och hade naturvetenskapliga ämnen. Samtliga böcker 
var också indexerade av indexerare som inte jobbade på Library of Congress. 
Sammanlagt användes 204 (eller möjligen 20213) ämnesord för att indexera de 100 
böckerna. Av ämnesorden var 68,1% korrekta, 24,5% var felaktiga, 4,9% var gamla, 
och 2,5% var tvivelaktiga. Bland de felaktiga ämnesorden var nästan hälften för breda 
och ungefär en tredjedel var ämnesmässigt felaktiga. Av de 18 ämnesord som var 
ämnesmässigt felaktiga, så var 7 felaktiga på grund av att 20%-regeln ej hade följts och 
resterande 11 på grund av att de ej representerade bokens vad boken handlade om. 
Sammanlagt var alltså 24,5% av ämnesorden felaktiga, av dessa var endast en tredjedel 
ämnesmässigt felaktiga och av dessa ämnesmässigt felaktiga ämnesord var mer än en 
tredjedel felaktiga p.g.a. att 20%-regeln ej följts. Det var alltså endast en liten del av 
ämnesorden som enligt Svenonius och McGarry var felaktiga p.g.a. att ämnet hade 
uppfattats olika, det stora flertalet av felaktiga ämnesord var felaktiga p.g.a. att 
existerande indexeringsregler ej följts. Endast en mycket liten del av ämnesorden var 
oklara och detta påverkade bara 4 indexeringar. De oklarheter som fanns kring 
indexeringarna berodde också, enligt författarna, på svårigheter att avgöra om 20 
procent av böckerna handlade om det som ämnesorden representerade. Svenonius och 
McGarry rekommenderar fler och tydligare definitioner för olika ämnesord och även en 
tydligare hierarkisk struktur i LCSH. De rekommenderar även en fortsatt centraliserad 
katalogisering på Library of Congress och bättre ämnesutbildning för indexerare samt 
fortsatt forskning inom området. Uppenbarligen är Svenonius och McGarry av den 

                                                                 
13 I texten anges det att totalt 202 ämnesord använts för att indexera böckerna, i den tillhörande tabellen 
anges det dock att totalt 204 ämnesord använts. Att det skulle vara 204 ämnesord stämmer bättre överens 
med övriga siffror i tabellen. Räknas de totala ämnesorden i tabellen samman blir de dock lustigt nog 200, 
då har dock de korrekta ämnesorden antagligen felaktigt angivits vara 135 stycken, trots att de torde vara 
139 stycken enligt andra siffror i tabellen (Svensonius & McGarry 1993, s. 11).  
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åsikten att indexeringsarbete kan bedrivas objektivt, ett ämnesord kan i de allra flesta 
fall ses som antingen rätt eller fel. 
 
Det förekommer också i en del konsistensundersökningar att inte enbart konsistensen 
beräknas mellan två indexerare eller två indexeringstillfällen. Ibland kan konsistensen 
även beräknas i förhållande till de "rätta" termerna eller så uppmärksammas de fel som 
har begåtts vilka lett till en låg konsistens i undersökningen (t.ex. Leonard 1977, s. 14; 
Shoham & Kedar 2001). 
 
7.1 Sammanfattning 
 
Av de ovan redovisade artiklarna framgår att det finns skilda åsikter kring objektivitet 
och konsistens inom indexering. Anledningen till att just studierna kring (LCSH) 
Library of Congress Subject Headings lett till en diskussion kan vara att detta är 
forskning som kan leda till förändringar i det praktiska arbetet. 
 
Antingen ses hög konsistens och objektivitet inom indexering som något som är möjligt 
att uppnå, genom tillämpning av regler och metoder kan ett ämne objektivt bestämmas. 
Lösningen på problemet med att fastställa ett dokuments ämne är då ökade 
ämneskunskaper för indexerare och precisa regler. Alternativt ses hög konsistens som i 
princip omöjligt att uppnå, detta p.g.a. att ett dokuments ämne inte kan bestämmas 
objektivt. Att öka konsistensen genom att minska antalet ämnesord (med färre ämnesord 
borde konsistensen öka även om de så valdes slumpmässigt) ställs mot att öka 
konsistensen genom att följa de regler som faktiskt finns (alternativt utöka eller 
förtydliga regelverket). Intressant nog använder sig båda ”sidor” av samma argument, 
men på olika sätt (t.ex. den ökade förekomsten av samkataloger). 
 
Frågan om låg konsistens beror på att fel har blivit begångna eller på att indexering är 
något subjektivt hör samman med frågan om konsistensens förhållande till kvalitet. Är 
indexering en helt subjektiv process där det inte existerar något rätt eller fel är det 
naturligtvis också svårt att tala om hög eller låg kvalitet hos indexeringen. Är det 
däremot så att inkonsistent indexering är felaktig indexering så borde låg konsistens 
peka på låg kvalitet, dock därmed inte sagt att hög konsistens nödvändigtvis måste peka 
på hög kvalitet. 
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8. Empirisk undersökning 
 
 
8.1 LIBRIS 
 
I detta avsnitt presenteras LIBRIS ganska kortfattat. Avsnittet inleds med en kort 
historik och därefter följer en del om LIBRIS idag. 
 
 

8.1.1 Kort historik 
 
Styckena om LIBRIS tidiga utveckling i denna korta historik bygger på Lena Olssons 
doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket: Maskindrömmar på 70-talet från 1995 
och artikel Knowledge organization as a national information system project: The 
shaping of LIBRIS från 1996, medan de senare styckena (om sökning via webben) till 
största delen bygger på några artiklar ur LIBRIS-meddelanden. 
 
Olsson (1995; 1996) menar att en av anledningarna till att LIBRIS senare skapas går att 
härleda till det uppsving som vetenskaplig forskning fick efter andra världskriget. Efter 
andra världskriget fick vetenskaplig forskning större resurser än tidigare och därmed 
ökade också antalet vetenskapliga publikationer stort. Det ökande antalet publikationer 
ledde med tiden till allt större problem för forskningsbiblioteken att överblicka utbudet 
och hålla det tillgängligt. När biblioteken skulle moderniseras sågs datatekniken (vilken 
introducerades runt 1965) som det främsta verktyget och något egentligt ifrågasättande 
av detta skedde aldrig. Det som diskuterades under slutet av 60-talet och början av 70-
talet var inte om datateknik skulle användas utan hur den skulle användas och hur 
snabbt den kunde börja användas. 
 
De bibliotek som först fick tillgång till den nya tekniken var specialbiblioteken som 
började använda datorer för att kunna söka i elektroniska abstractpublikationer. För 
detta inrättades i slutet av 60-talet speciella informationscentraler vid Kungliga 
Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. 
 
Två ADB-utredningar kom, år 1965 och 1969, vilka hade initierats för att se över 
möjligheterna att med hjälp av datateknik automatisera bibliotekens rutiner. Det fanns 
ett behov av en nationell samkatalog och katalogiseringsarbetet behövde också 
rationaliseras. Utredningarna ledde till att ett nationellt projekt för datorisering av 
bibliotekens samtliga rutiner introducerades, projektet fick namnet Library Information 
System, LIBRIS. 
 
Till en början var det tänkt att LIBRIS skulle användas för bibliotekens hela arbete, 
denna plan fick dock överges och när LIBRIS väl drogs igång var det endast 
samkatalogen som fanns kvar av de en gång ganska omfattande planerna. År 1972 
startades LIBRIS som försöksverksamhet med fem bibliotek; Kungliga biblioteket, 
Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Karolinska institutets bibliotek, Uppsala 
universitetsbibliotek och Linköpings högskolas bibliotek. Antalet bibliotek som var med 
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utökades successivt, i slutet av 1974 var 10 bibliotek anslutna och 1980 var totalt 21 
bibliotek anslutna. 
 
År 1985 introducerades möjligheten att göra ämnessökningar i LIBRIS med hjälp av 
fritextsöknings-systemet IMDOC. Sökmöjligheterna förbättrades sedan 1991 då 
STAIRS (STorage And Information Retrieval System) ersatte IMDOC (Olsson 1995; 
1996). 
 
I mars 1997 blev den första versionen av LIBRIS Websök tillgänglig på webben, nu 
kunde slutanvändare söka bland ca. tre miljoner poster gratis direkt på webben. Det 
system som användes då LIBRIS Websök lanserades var BRS/Search från Dataware14 
med NetAnswer som gränssnitt mot webben. Både fritextsökning och 
ämnesordssökning kunde göras i såväl det enkla som det utökade sökformuläret i den 
första versionen av Websök. Vissa fält i poster som återvanns vid en sökning hade 
också gjorts klickbara, däribland ämnesord och klassifikationskoder (ett klick på t.ex.  
ett ämnesord i en post genererade en vidaresökning på den aktuella termen). Tanken 
bakom detta var att ovana slutanvändare lätt skulle kunna finna mer litteratur inom ett 
visst ämnesområde, även om dessa ”klick-sökningar” sågs som något av en 
experimentell karaktär (Skogmar 1997). 
 

 
 
Bild 1. Det avancerade sökformuläret i LIBRIS webbsök version 1.1.1. 
 
I oktober 2002 ersattes LIBRIS Websök av LIBRIS webbsök version 1.0. Detta hade 
tidigare under året förgåtts av att LIBRIS hade bytt format från LIBRISMARC till 
MARC21 och att ett nytt katalogsystem, Voyager, hade introducerats. Voyager kom 
med ett eget system för sökning via webben, WebVoyàge, men efter en 
utvärderingsperiod föll valet på webbsök. Nya LIBRIS webbsök bygger liksom gamla 

                                                                 
14 Avtal skrevs med den svenska representanten Sunstone Systems AB. 
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LIBRIS Websök på BRS, sådant som var nytt var t.ex. ett booleskt sökformulär och 
möjligheten att bläddra i olika index (Sagnert 2002). 
 
I augusti 2003 släpptes LIBRIS webbsök version 1.1, i denna version hade bl.a. en rad 
fel och buggar rättats till. Några månader senare, i december samma år, kom LIBRIS 
webbsök version 1.1.1, där en del nya sorteringsmöjligheter och specialdatabaser 
introducerades (Release av LIBRIS webbsök version 1.1.1 2003). 
 
 

8.1.2 LIBRIS idag 
 
Idag innehåller LIBRIS närmare fem miljoner titlar. Materialet i LIBRIS är främst 
sådant som finns på de svenska forsknings- och specialbiblioteken, vissa delar av 
materialet är dock sådant som finns på folkbibliotek (då främst länsbibliotek) och en del 
material kan också finnas på utländska bibliotek. Registreringen i LIBRIS sker av cirka 
300 samverkande bibliotek och mer än 1000 bibliotek beställer material via katalogen. 
De svenska titlarna registreras huvudsakligen av Kungliga biblioteket, medan de 
utländska titlarna i huvudsak registreras av övriga samverkande bib liotek (Vanliga 
frågor om LIBRIS 2004; Om LIBRIS 2003; LIBRIS databas 2002). 
 
Som redan tidigare i uppsatsen har uppmärksammats så används en rad olika 
kontrollerade vokabulärer i LIBRIS. Några av de kontrollerade vokabulärer som idag 
används i LIBRIS är (Beskrivning av ämnesordssysten 2004): 
 
• Svenska ämnesord – en svensk ämnesordslista som utvecklats ur SAB-systemets 

register och används på många svenska bibliotek. 
• Medical Subject Headings (MeSH) – stort internationellt engelskspråkigt 

ämnesordssystem inom området medicin som utvecklats av amerikanska National 
Library of Medicine. 

• Svensk MeSH – en svensk översättning av MeSH. 
• Agrovoc – flerspråkig tesaurus utvecklad av Food and Agriculture Organization. 
• KVINNSAM:s ämnesordslista – svensk- och engelskspråkig tesaurus med 

inriktning på genusfrågor, producerad av Kvinnohistoriska samlingarna vid 
Göteborgs universitet. 

• Library of Congress Subject Headings (LCSH) – stort engelskspråkigt 
ämnesordssystem utvecklat vid amerikanska Library of Congress. 

• National Criminal Justice Thesaurus (NCJT) – engelskspråkigt ämnesordssystem 
inom området brott och rättvisa, utvecklat vid amerikanska National Criminal 
Justice Reference Service. 

• Patent- och registreringsverkets tesaurus (PRV) – tesaurus inom området 
immaterialrätt med termer på svenska och engelska, utvecklad av PRV. 

• ECLAS Thesaurus – termer på franska och engelska som rör EU, utvecklat för 
Europeiska kommissionens bibliotekskatalog. 

• SIPRI Library thesaurus – engelskspråkig tesaurus inom området freds- och 
konfliktforskning. 

• Svenska barnboksinstitutets ämnesordslista – svenska termer som berör barn- och 
ungdomslitteratur. 
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• EUROVOC Tesaurus – ämnesordssystem på ett flertal språk som rör allt inom EU, 
utvecklad av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 

 
Då ett flertal olika kontrollerade vokabulärer används är det rimligt att antaga att detta 
kan ha en negativ inverkan på konsistensen. Används enbart en vokabulär så kan den 
främja konsistensen när indexerare är överens om ett dokuments ämne men ej annars 
skulle ha valt samma term för att beteckna det identifierade ämnet. Är den konceptuella 
konsistensen hög kan alltså en kontrollerad vokabulär ha en positiv inverkan på den 
terminologiska konsistensen då den begränsar och reglerar termvalet. Är den 
konceptuella konsistensen hög och flera kontrollerade vokabulärer är i bruk kan de 
istället ha en negativ inverkan på den terminologiska konsistensen, då olika vokabulärer 
kan använda olika termer för att beteckna ett och samma begrepp, (ett begrepp som 
kanske t.o.m. i en indexeringssituation skulle ha betecknats med en och samma term om 
ingen kontrollerad vokabulär använts). Problemet ligger uppenbarligen i att olika 
vokabulärer använder olika termer för samma ämnen, eller endast delvis överlappar 
varandra i terminologi. Då olika vokabulärer används med olika syften och är skapade 
med tanke på skilda dokumentsamlingar är det naturligt att de skiljer sig åt men icke 
desto mindre är det något som kan utgöra ett problem i samkataloger. 
 
Den version av LIBRIS webbsök som används idag är 1.2. Denna version kom i juni 
2004 och en av de största nyheterna i version 1.2 är ett ämnesträd (Ny version av 
LIBRIS webbsök 2004). Ämnesträdet ger möjlighet till ämnessökning genom att 
användare får klicka sig fram genom en hierarkiskt ordnad struktur vilken bygger på 
SAB-systemet (Om LIBRIS ämnesträd 2004). 
 

 
 
Bild 2. Det avancerade sökformuläret i LIBRIS webbsök version 1.2. 
 
Min undersökning hamnar mittemellan LIBRIS webbsök version 1.1.1 och version 1.2, 
själva materialinsamlingen skedde när version 1.1.1 var i drift medan version 1.2 är i 
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drift när detta skrivs. Jag har dock ingen anledning att tro att detta skulle påverka mitt 
resultat i någon större grad. 
 
Förutom ämnesträdet finns i LIBRIS webbsök möjligheten att söka i ett enkelt 
sökformulär, ett utökat sökformulär, ett booleskt sökformulär och dessutom ges 
möjligheten att bläddra i olika index. Det enkla sökformuläret tillåter endast sökning på 
valfria sökord, titel/ord i titel, författare/medarbetare, utgivningsår och ISBN/ISSN 
(eller andra nummerbeteckningar). Den ämnessökning som är möjlig i det enkla 
sökformuläret är alltså fritextsökningen, vilket innebär att sökning görs på samtliga 
sökbara termer. I det utökade sökformuläret finns förutom möjligheten till 
fritextsökning också möjligheten att söka på ämnesord. När sökning sker med hjälp av 
ämnesordsfältet i det utökade sökformuläret innebär det att sökningen sker på 
kontrollerade ämnesord, geografiska ämnesord, underindelningar till ämnesord, 
okontrollerade ämnesord, klartextuppgiften som följer efter z eller :bf i en SAB-
klassifikation, institution/konferens som ämnesord, namn-ämnesord och titel-ämnesord. 
I det booleska sökformuläret kan man, med hjälp av olika sökkoder, precisera vilken typ 
av ämnesord man vill söka på. Vid bläddring i index är ämnesordsindexet ett av de 
index som är möjligt att bläddra i. 
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8.2 Materialinsamling 
 
I detta avsnitt presenteras det material som legat till grund för beräkningarna i 
analysavsnitten, d.v.s. de 100 par av poster som använts för att beräkna konsistens. Hur 
själva urvalet och insamlandet gått till väga redovisas och dessutom redovisas en del av 
materialets egenskaper. 
 
När materialet samlades in gjordes först en sökning på översatt material i LIBRIS 
webbsök. Resultatet av en sökning presenteras där i form av en numrerad lista av poster, 
utifrån denna numrerade lista valdes 100 poster (med hjälp av en slumpvalsfunktion) ut. 
För att en post skulle vara intressant krävdes att den var försedd med ämnesord och att 
det inte rörde sig om en "förkortad översättning", "översättning i urval" eller liknande. 
När en lämplig post funnits hämtades från posten uppgifter om originalspråk och 
originaltitel. En sökning gjordes sedan på originalet och om detta fanns i katalogen och 
var försett med ämnesord togs paret med i undersökningen. I de fall när en post, eller ett 
par av poster, inte uppfyllde dessa krav användes istället nästa post i den numrerade 
listan. 
 
I vissa fall förekom det att det fanns flera poster vilka representerade ett dokument på 
dess originalspråk, i dessa fall beräknades en genomsnittlig konsistens mellan 
översättningen och originalen. 
 
En sökning på ämnesord i LIBRIS webbsök kan göras på två sätt, antingen genom att 
ett ämnesord skrivs in i det där för avsedda fältet i det utökade sökformuläret, eller 
genom att ämnesord väljs i det booleska sökformuläret med hjälp av en kvalifikator (i 
LIBRIS webbsök 1.2 kallade sökkoder, därutöver finns även möjligheten att bläddra i 
index). 
 
När en sökning görs genom att ett ämnesord skrivs in i fältet ”ämnesord” i det utökade 
sökformuläret motsvarar det en sökning i det booleska sökformuläret med 
kvalifikatorn/sökkoden AMNE. I LIBRIS webbsök 1.1.1 (alltså den version som var i 
bruk när materialinsamlingen genomfördes) innebär en sökning med kvalifikatorn 
AMNE att sökning sker i alla de index som motsvaras av kvalifikatorerna AMNK 
(kontrollerade ämnesord), AGEO (geografiska ämnesord), ASP (underindelning av 
ämnesord), GENR (genre eller form som ämnesord), INDX (okontrollerade ämnesord), 
SABA (klartextuppgift som följer efter ”z” eller ”:bf” i SAB-klassifikation), WAIN 
(institution eller konferens som ämnesord), WAPE (personnamn som ämnesord) och 
WATI (titel som ämnesord). Varje kvalifikator motsvarar sedan vissa fält i MARC-
posten, vilka sökning sker mot. 
 
I LIBRIS webbsök version 1.2 (alltså den version som nu är i bruk) innebär en sökning 
med sökkoden AMNE att sökning sker i alla de index som motsvaras av sökkoderna, 
WAMK, WAGE, WASP, INDX, SABA, WAIN, WAPE och WATI. Skillnaden mot 
version 1.1.1 är att AMNK har bytt namn till WAMK, AGEO har bytt namn till WAGE, 
ASP har bytt namn till WASP och att ingen sökning längre sker på GENR (som nu bytt 
namn till WGEN). Att vissa av kvalifikatorerna/sökkoderna bytt namn anser jag inte 
vara av avgörande för resultatet av undersökningen. Inte heller att de ämnesord vilka 
består av genre eller form inte längre söks på automatiskt vid en ämnesordssökning 
spelar någon större roll för resultatet av undersökningen då denna typ av ämnesord inte 
användes in någon av de poster som var med i urvalet, se tabell 3. Av tabellen framgår 
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även att inte heller titel som ämnesord (WATI) har använts för att indexera posterna i 
min undersökning, skälet till detta skulle kunna vara att titel som ämnesord uppges vara 
ett nytt index. 
 
Tabell 3. Fördelning olika typer av ämnesord. 
 
Typ av ämnesord Kod Antal dokument 
Kontrollerade ämnesord AMNK / WAMK 57 
Geografiska ämnesord AGEO / WAGE 17 
Underindelning av ämnesord ASP / WASP 31 
Genre/form som ämnesord GENR 0 
Okontrollerade ämnesord INDX 37 
Klartext efter z eller :bf i SAB-klassifikation SABA 22 
Institution/konferens som ämnesord WAIN 4 
Personnamn som ämnesord WAPE 66 
Titel som ämnesord WATI 0 
 
Koder för olika typer av ämnesordssystem har bortsetts ifrån när konsistens har 
beräknats (t.ex. kan ”sao” anges för att visa att den kontrollerade vokabulär som använts 
är ”Svenska ämnesord”). I några fall var översättaren angiven som ämnesord i en post 
vilken representerade en översättning av ett dokument. När detta inträffade togs 
ämnesordet, vilket var liktydigt med översättarens namn, inte med i beräkningarna. 
 
Vid undersökningen har det inte tagits någon hänsyn till vilket språk ett dokument har 
haft, varken i original eller i översättning. Antagligen kan ett dokuments språk i vissa 
fall utgöra ett hinder för en användare och ett dokument som vore av stort värde på ett 
språk kan vara utan värde på ett annat (för en sökare som inte behärskar språket i fråga). 
Min grundinställning är dock att ett dokuments ämnesinnehåll trots allt är detsamma 
oavsett vilket språk det än må ha, en språklig avgränsning bör göras med hjälp av där 
för avsedda fält och eller koder medan ämnesord bör användas för att söka information 
kring ett ämne. I tabell 4, här nedan, redovisas den språkliga fördelningen mellan 
dokumenten i mitt undersökta material. 
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Tabell 4. Språklig fördelning av dokument. 
 
Språk I paret I originalet I översättningen 
Svenska 64 29 35 
Engelska 60 38 22 
Tyska 23 10 13 
Franska 14 11 3 
Norska 10 4 6 
Danska 9 2 7 
Finska 5 0 5 
Ryska 4 3 1 
Latin 2 2 0 
Portugisiska 2 0 2 
Arabiska 1 0 1 
Estniska 1 1 0 
Italienska 1 0 1 
Polska 1 0 1 
Spanska 1 0 1 
Ungerska 1 0 1 
Urdu 1 0 1 
 
Som framgår av tabell 4 var svenska det vanligaste språket bland dokumenten i 
undersökningen, 64 av de 100 paren hade svenska antingen som originalspråk eller 
översatt språk, 60 par hade engelska som originalspråk eller översatt språk och därefter 
kommer tyska med 23 par och franska med 14 par. Att svenska var det vanligaste 
språket, tätt följt av engelska, är väl knappast direkt överraskande. Man bör dock ha i 
åtanke att detta är fördelningen i materialet som utgjort urvalet för den här 
undersökningen, alla poster är alltså sådana som uppfyllde villkoren för 
undersökningen, därmed är det på intet sätt säkert att detta skulle spegla den språkliga 
fördelningen av dokument i LIBRIS i stort. 
 
Det har inte heller tagits någon hänsyn till ett dokuments ämne när urvalet av poster 
gjorts, var posterna försedda med någon form av ämnesord (och i övrigt uppfyllde de 
uppställda kraven) togs de med. I tidigare konsistensundersökningar har en 
ämnesmässig avgränsning ibland skett eller så har samtliga indexerade dokument av 
olika skäl tillhört samma ämnesområde även om ingen medveten avgränsning skett (se 
t.ex. Middleton 1984; Reich & Biever 1991; Sivert & Andrews 1991; Tonta 1991; Giral 
& Taylor 1993), något som här avståtts från. Eventuellt har det redan framgått i 
uppsatsen är att det inte alltid är så enkelt att bestämma ett dokuments ämne. De flesta 
posterna, men inte alla, i urvalet var dock försedda med en SAB-klassifikation, något 
som åtminstone kan ge en indikation om dokumentens huvudsakliga ämnen. I tabell 5 
redovisas vilka klassifikationskoder som posterna var försedda med, endast första 
bokstaven i ett klassifikationssignum har beaktats. 
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Tabell 5. Fördelning av SAB-koder bland dokumenten. 
 
Klassifikationskod I paret I originalet I översättningen 
H 26 20 24 
O 17 10 13 
K 15 15 13 
L 11 6 9 
Q 10 9 8 
N 9 8 7 
C 8 8 7 
G 8 8 5 
P 6 6 6 
I 5 5 3 
V 5 5 3 
U 4 3 2 
B 3 2 1 
E 3 2 2 
D 2 2 2 
J 2 2 2 
R 2 2 1 
S 2 2 1 
A 1 0 1 
M 1 1 0 
T 1 1 1 
Saknas 215 13 10 
 
Den vanligaste enskilda klassningen i urvalet är alltså H (skönlitteratur) då drygt en 
fjärdedel av posterna har denna klassning antingen i originalet eller i översättningen 
eller i båda två. Då skönlitteratur i någon mån skiljer sig från övrigt material kan det 
finnas anledning att ifrågasätta att dessa poster tagits med i undersökningen. Jag anser 
dock att även dessa poster bör finnas med förutsatt att de uppfyller de ovan beskrivna 
kriterierna. Skönlitteratur finns med i katalogen och en sökning sker på den likväl som 
på annan litteratur. 
 

                                                                 
15 Detta betyder att det i materialet finns två par som helt saknar klassifikationskoder, det finns 21 par där 
antingen originalet eller översättningen (eller båda) saknar klassifikationskoder. 
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8.3 Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras och 
frågeställningarna kommer att efter bästa förmåga besvaras. Dessa frågeställningar som 
skall besvaras och vilka i uppsatsens inledning ställdes upp var följande: 
 
• Vilken grad av konsistens finns mellan original och översättningar i LIBRIS? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan ämnesord bestående av namn och 

allmänna ämnesord? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan kontrollerade ämnesord och 

okontrollerade ämnesord? 
 
I tidigare undersökningar av konsistens har en stor variation i resultaten 
uppmärksammats. Förutom att olika metoder har använts vid beräkningar och att 
undersökningarna även på andra sätt skilt sig åt i sin utformning, har ett flertal faktorer 
föreslagits vilka skulle kunna påverka konsistensen och bidraga till undersökningarnas 
skilda resultat. Inte minst semantiska faktorer som t.ex. användandet av en kontrollerad 
vokabulär har visat sig kunna utöva inflytande på konsistensen. Flera av de föreslagna 
faktorerna är dock här omöjliga att kontrollera då undersökningen är utformad på det 
sätt den är. Det ligger heller inte i undersökningens syfte att redogöra för samtliga 
faktorer som kan tänkas påverka konsistensen i LIBRIS, icke desto mindre skadar det 
inte att ha dem i bakhuvudet vid läsningen. 
 
Endast i några av de tidigare redovisade undersökningarna har konsistens beräknats i 
eller mellan, bibliotekskataloger. När konsistens beräknades, för ett begränsat 
ämnesområde, av Tonta (1991) mellan indexeringar utförda med samma kontrollerade 
vokabulär vid British Library och Library of Congress uppmättes med Hoopers metod 
en konsistens på 16% för exakt överensstämmande ämnesord och 36% för delvis 
överensstämmande ämnesord. I Chans (1989) undersökning av samkatalogen OCLC 
användes varken Hoopers eller Rollings metod för beräkning av konsistens (vilka 
används i den här uppsatsen). Chan drar dock av sin undersökning slutsatsen att partiell 
överensstämmelse är det normala och följaktligen (förutsatt att Chans slutsats är riktig 
och dessutom tillämpbar utanför OCLC) vad som kan förväntas i LIBRIS. 
 
 

8.3.1 Total konsistens 
 
För att beräkna den totala konsistensen hos ett par av dokument har samtliga ämnesord 
hos det ena dokumentet jämförts med samtliga ämnesord hos det andra dokumentet. Det 
har alltså inte här spelat någon roll om ett ämnesord hos det ena dokumentet varit 
angivet som t.ex. kontrollerat ämnesord, medan det varit angivet som okontrollerat hos 
det andra, har ämnesordet varit det samma har det räknas som överensstämmande. För 
att sedan få den totala genomsnittliga konsistensen har medelvärdet av konsistensen, 
hos de 100 jämförda paren, beräknats. När det funnits dubbletter, t.ex. när samma 
ämnesord i en post har angivits både som kontrollerat och som okontrollerat, har 
ämnesordet endast räknats som ett ämnesord. 
 
Då konsistens beräknats på detta sätt var den totala genomsnittliga konsistensen med 
Hoopers metod 48,97% och med Rollings metod 57,20%. Ett konfidensintervall med 
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konfidensgraden 95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 
0,4172<µ<0,5621 och med Rollings metod 0,5025<µ<0,6415. 
 
I tidigare undersökningar där Hoopers metod har använts för att beräkna konsistens har 
resultatet varierat mellan rekordlåga 4,5%, som uppmättes av Tarr och Borko (1974) när 
ingen kontrollerad vokabulär användes, och drygt 50% i vissa fall när kontrollerad 
vokabulär använts (Sievert och Andrews 1991; Leininger 2000). Därmed inte sagt att en 
konsistens på 50% skulle vara regeln när kontrollerad vokabulär används (betydligt 
lägre konsistens har uppmätts även när kontrollerad vokabulär använts t.ex. av Tarr och 
Borko (1974)). När Rollings metod har använts för att beräkna konsistens i tidigare 
undersökningar har resultatet varierat mellan cirka 20% (Middleton 1984) och drygt 
60% (Leininger 2000). 
 
Därmed skulle den i LIBRIS uppmätta konsistensen befinna sig inom intervallet för vad 
som tidigare uppmäts och ganska högt upp i detta intervall. Det finns dock anledning till 
att inte så lättvindigt jämföra det i LIBRIS uppmätta resultatet med resultaten av 
tidigare undersökningar. Till att börja med finns det ganska stora skillnader i hur olika 
konsistensundersökningar har genomförts även när samma metod har använts för själva 
beräkningarna. 
 
Alternativa tänkbara sätt att beräkna den totala genomsnittliga konsistensen skulle 
kunna vara att först beräkna den genomsnittliga konsistensen för varje typ av ämnesord 
och sedan beräkna ett medelvärde för dessa, som t.ex. Leininger (2000) gjort i sin 
undersökning av PsycINFO. Det finns dock en del väsentliga skillnader mellan en 
kommersiell databas som PsycINFO och LIBRIS, inte minst indexeras alla poster i den 
förstnämnda på samma sätt och med samma vokabulär. Hur denna uppdelning av 
ämnesord skulle gå till i LIBRIS och hur många olika typer av ämnesord som i sådana 
fall skulle användas är inte helt självklart. Typerna skulle kunna vara ganska stora som 
”allmänna ämnesord” och ”namnämnesord” eller mindre som ”MeSH-ämnesord”, 
”LCSH-ämnesord”, ”ämnesord bestående av personnamn”, ”ämnesord bestående av 
institutionsnamn” o.s.v. 
 
Den främsta anledningen till det valda sättet att beräkna konsistens är dock inte de ovan 
nämnda svårigheterna utan att jag anser att det bäst speglar vad som möter en användare 
av katalogen. Jag inser dock att andra säkert kan ha avvikande uppfattningar i denna 
fråga. En sökare kan trots allt bete sig på en rad olika sätt och i LIBRIS finns 
möjligheten att specificera vilken typ av ämnesord som man vill söka på, t.ex. kan man 
välja att enbart söka på okontrollerade ämnesord eller ämnesord från en viss 
kontrollerad vokabulär. Tänker man sig att en användare, varje gång en sökning sker, 
mycket noggrant specificerar vilken typ av ämnesord sökningen skall ske på, så vore det 
kanske rimligare att beräkna den totala konsistensen som ett genomsnitt av konsistensen 
hos olika typer av ämnesord. I LIBRIS webbsök version 1.1.1 fanns dock endast 
möjligheten att specificera vilken typ av ämnesord som sökning skulle ske på i det 
booleska sökformuläret, något som antagligen kan upplevas som krångligt av i alla fall 
oerfarna sökare. I LIBRIS webbsök version 1.2 finns däremot redan i det avancerade 
sökformuläret möjligheten, att via en rullist, välja om sökning på ämnesord skall 
begränsas till någon av de kontrollerade vokabulärerna Svenska ämnesord, Medical 
Subject Headings, Svenska MeSH, Agrovoc, KVINNSAM:s ämnesordslista eller 
Library of Congress Subject Headings. Skall specificering av ämnesordssökningen ske 
på andra sätt är det dock fortfarande det booleska sökformuläret sökaren är hänvisad till. 
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I tabell 6 redovisas konsistensen för olika typer av ämnesord utifrån de kvalifikatorer 
eller sökkoder som en ämnesordssökning i LIBRIS webbsök kan delas upp i. 
(Konsistensen i t.ex. raden ”Okontrollerade ämnesord” eller INDX är alltså 
konsistensen för de ämnesord en sökning sker på om man i det booleska sökformuläret 
skulle söka med kvalifikatorn eller sökkoden INDX.) 
 
Tabell 6. Konsistens för olika typer av ämnesord. 
 
Typ av ämnesord Kod Hooper Rolling 
Kontrollerade ämnesord AMNK / WAMK 18,48% 22,37% 
Geografiska ämnesord AGEO / WAGE 21,08% 24,71% 
Underindelning av ämnesord ASP / WASP 14,70% 17,19% 
Okontrollerade ämnesord INDX 14,28% 16,47% 
Klartext efter z eller :bf i SAB-klassifikation SABA 56,06% 56,82% 
Institution/konferens som ämnesord WAIN 0,00% 0,00% 
Personnamn som ämnesord WAPE 79,61% 82,35% 
 
Beräknas ett medelvärde för de i tabellen sju redovisade typerna av ämnesord blir 
konsistensen Hoopers metod cirka 29% och med Rollings metod cirka 31%. Det går att 
argumentera för att detta resultat bättre speglar konsistensen (mellan översättningar och 
original) i LIBRIS än resultaten på 48,97% respektive 57,20%, som tidigare redovisats. 
Vilket det tidigare i uppsatsen förhoppningsvis redan framgått så finns det inte något ett 
enda enhetligt förfarande som konsekvent tillämpas när konsistens beräknas, i kapitel 3 
redovisas ett antal olika metoder för att beräkna konsistens och i kapitel 4 redovisas 
kortfattat hur några konsistensunderökningar utförts, ibland på ganska olika sätt. 
Därmed vore det konstigt om inte invändningar kunde riktas mot ett enskilt förfarande 
som använts vid en beräkning och därmed är det också så viktigt att redovisa hur man 
gått tillväga. 
 
Ytterligare en anledning till att inte utan eftertanke jämföra konsistensen som uppmätts i 
LIBRIS med resultaten av tidigare undersökningar är typen eller typerna, av ämnesord 
som jämförts i LIBRIS. I tabell 6 framgår det att ämnesord bestående av personnamn 
har en betydligt högre konsistens än övriga typer av ämnesord, av tabell 3 går också att 
utläsa att detta är en vanlig typ av ämnesord, rimligtvis borde alltså ämnesord bestående 
av personnamn i hög utsträckning ha en positiv påverkan på den totala genomsnittliga 
konsistensen. De ämnesord som jämförts i tidigare undersökningar har däremot (i de fall 
det framgått vilken typ av ämnesord som jämförts) snarare varit kontrollerade ämnesord 
eller okontrollerade ämnesord. Av tabell 6 framgår det att konsistensen för kontrollerade 
ämnesord (vilka behandlas i avsnitt 8.3.4) är 18,48% när Hoopers metod används och 
22,37% när Rollings metod används, konsistensen för okontrollerade ämnesord (vilka 
behandlas i avsnitt 8.3.5) är 14,28% med Hoopers metod och 16,47% med Rollings 
metod. Konsistens för allmänna ämnesord (d.v.s. konsistens för kontrollerade, 
okontrollerade och underavdelningar av ämnesord) behandlas i avsnitt 8.3.3 men för att 
hålla samman resonemanget (och blidka den nyfikne läsaren) kan redan här avslöjas att 
konsistensen för denna typ av ämnesord är 20,89% när Hoopers metod används och 
24,81% när Rollings metod används. Jämförs konsistensen för de ämnesord som 
beskrivits i det här stycket med resultaten av tidigare undersökningar hamnar de 
uppenbarligen betydligt längre ned i det tidigare omtalade intervallet. Nu bör dock inte 
den i LIBRIS uppmätta konsistensen för kontrollerade ämnesord heller utan vidare 
jämföras med konsistensen för kontrollerade ämnesord i tidigare undersökningar, då det 
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i undersökningen av LIBRIS inte tagits någon hänsyn till vilken vokabulär ett 
kontrollerat ämnesord har hämtats från medan det i de flesta tidigare undersökningar 
endast varit ämnesord från en vokabulär som har undersökts, mer om detta i avsnitt 
8.3.4. 
 
I genomsnitt har 6,03 unika ämnesord använts för att indexera varje par av poster16. En 
av de faktorer som föreslagits ha en påverkan på konsistensen är antalet använda 
ämnesord, ett visst stöd för detta har även funnits i några undersökningar (Lancaster 
2003, s. 71; Leonard 1977, s. 19-20; Reich & Biever 1991; Sievert & Andrews 1991). I 
det undersökta materialet verkar det dock inte finnas någon uppenbar korrelation mellan 
antalet ämnesord och konsistens, se diagram 1. 
 

Konsistens och antalet unika termer.
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Diagram 1. Konsistensens förhållande till antalet unika termer. 
 
I diagram 1 visas förhållandet mellan antalet unika termer i ett par och konsistensen i 
paret, av diagrammet kan utläsas att det inte finns någon direkt linjär korrelation och 
Pearsons produktmomentkorrelation får följaktligen ett ganska lågt värde på -0,28 när 
Hoopers metod används för att beräkna konsistensen och -0,26 när Rollings metod 
används för att beräkna konsistensen. 
 
Ytterligare en faktor som möjligen skulle kunna påverka konsistensen är de indexerade 
dokumentens ämnen. Tanken är att vissa ämnesområden använder sig av ett mer 
väldefinierat språk, därmed blir det lättare att avgöra vad dokumenten som skrivits inom 
dessa ämnen handlar om och följaktligen borde kons istensen för dokument inom de 
ämnesområdena vara högre än konsistensen för dokument inom andra ämnesområden. I 
tabell 7 redovisas konsistensen hos de undersökta posterna utifrån SAB-systemets 
klassifikationskoder. För beräkning av konsistensen för en klassifikationskod har ett 

                                                                 
16 När det för en översättning har funnits flera original med olika ämnesord så har ett genomsnittligt antal 
unika ämnesord beräknats för paret. Har det t.ex. för en översättning funnits två poster i katalogen vilka 
representerade originalet där översättningen och det ena originalet haft 3 unika ämnesord gemensamt 
medan översättningen och det andra originalet har haft 1 unikt ämnesord gemensamt så har antalet unika 
ämnesord för paret varit 2. 
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medelvärde beräknats för alla par av poster där åtminstone ena posten innehöll den 
aktuella koden. 
 
Tabell 7. Konsistens för olika klassifikationskoder. 
 
Klassifikationskod Antal par Hooper Rolling 
H 26 67,68% 73,38% 
O 17 44,49% 53,51% 
K 15 34,30% 44,55% 
L  11 48,76% 58,24% 
Q 10 32,59% 42,61% 
N 9 31,86% 42,30% 
C 8 57,65% 64,78% 
G 8 48,46% 58,58% 
P 6 28,25% 40,95% 
I  5 21,75% 30,71% 
V 5 37,09% 48,28% 
U 4 79,17% 82,14% 
B 3 31,15% 43,50% 
E 3 33,33% 33,33% 
D 2 45,00% 61,90% 
J 2 42,36% 56,64% 
R 2 43,91% 54,22% 
S 2 41,67% 58,33% 
A 1 12,50% 22,22% 
M 1 50,00% 66,67% 
T 1 100,00% 100,00% 
Saknas 2 62,50% 70,00% 
 
Det är av flera skäl ganska vanskligt att dra några slutsatser utifrån resultatet, till att 
börja med finns det flera koder vars konsistens enbart bygger på ett enda par av poster17. 
Klassificering kan naturligtvis också, precis som indexering, vara inkonsekvent. Att 
enbart den första bokstaven i ett klassifikationssignum tagits med minskar diskrepansen 
något men inte helt. Konsistensen mellan SAB-koderna för de poster som försetts med 
sådana skulle (om hänsyn endast togs till första bokstaven) med Hoopers metod vara 
cirka 64% och med Rollings metod cirka 68%. 
 
Skall icke desto mindre något sägas om olika ämnens inverkan på konsistensen så kan 
kategorierna av ”hårda” och ”mjuka” ämnen begagnas. Susan Bonzi (1984) skiljer i 
artikeln Terminological consistency in abstract and concrete disciplines mellan "hårda" 
och "mjuka" ämnen, där "hårda" ämnen använder sig av ett mer väldefinierat språk än 
"mjuka"18. Ett ämne som anses vara hårdare än andra är naturvetenskap, vilket i SAB-
systemet motsvaras av U. Den genomsnittliga konsistensen för dokumentpar där 
åtminstone ena dokumentet försetts med klassifikationskoden U är med Hoopers metod 
79% och med Rollings metod 82%. Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga 
konsistensen för övriga klassifikationskoder vilken med Hooper metod är 45% och med 
Rollings metod 54%. Dokumentparen där åtminstone ena dokumentet har klassificerats 
med U är dock så få som fyra stycken och därmed bör ej alltför mycket läsas in i 

                                                                 
17 Se vidare tabell 5, avsnitt 8.2. 
18 Att skilja mellan "hårda" och "mjuka" ämnen är på inget sätt unikt för Bonzi, se t.ex. Lancaster 1968, 
s.179; 2003, s. 76. 
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siffrorna. Två andra ämnen som också skulle kunna räknas in i gruppen av ”hårda” 
ämnen är teknik och medicin som i SAB-systemet motsvaras av P och V. Den 
genomsnittliga kons istensen för P, U och V skulle med Hoopers metod vara 48% och 
med Rollings metod 57%, detta kan jämföras med övriga koder vars genomsnittliga 
konsistens med Hoopers metod är 44% och med Rollings metod är 54%. Den 
nämnvärda skillnad i konsistens mellan ”hårda” och ”mjuka” ämnen som tidigare kunde 
iakttas är alltså inte längre närvarande och antagligen avspeglar de senare resultaten 
bättre förhållandet i LIBRIS, åtminstone när alla typer av ämnesord beaktas. Det bör 
dock poängteras att de här ovan redovisade siffrorna är resultatet av att samtliga 
ämnesord har jämförts, både ämnesord bestående av namn och allmänna ämnesord, 
jämförs enbart allmänna ämnesord kan resultatet bli ett annat. 
 
 

8.3.2 Ämnesord bestående av namn 
 
I Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering (2003, s. 25) som 
återfinns på BUS (Enheten för bibliografisk utveckling och samordning vid Kungliga 
biblioteket)19 webbsidor anges att ämnesorden som används kan delas upp i två större 
grupper av ämnesord, dels ämnesord bestående av namn och dels allmänna ämnesord. 
Ämnesord bestående av namn, vilka kommer att behandlas i detta avsnitt, kan vara 
namn på personer, institutioner, orter och andra geografiska företeelser samt uniforma 
titlar. 
 
När konsistensen för ämnesord bestående av namn beräknades jämfördes de ämnesord 
som motsvarar kvalifikatorerna eller sökkoderna AGEO/WAGE – geografiska 
ämnesord, WAIN – institution eller konferens som ämnesord, WAPE – personnamn 
som ämnesord och WATI – titel som ämnesord (även om ingen av de undersökta 
posterna hade just titel som ämnesord). Samtliga av dessa ämnesord jämfördes hos ett 
par av poster och konsistens beräknades för paret varefter ett genomsnitt beräknades för 
samtliga poster (precis som när den totala konsistensen beräknades fast med ett mindre 
antal ämnesord). Det är knappast troligt att en indexeringsterm som i en post anges som 
ett personnamn, anges som ett geografiskt ämnesord i en annan post. Att en total 
namnämnesordskonsistens beräknas för varje par av poster kommer dock att ge ett annat 
värde än om konsistens hade beräknats för olika typer av namnämnesord varefter ett 
medelvärde hade beräknats utifrån dessa olika typer. 
 
Den genomsnittliga konsistensen för ämnesord bestående av namn var, när 
tillvägagångssättet som ovan beskrivits begagnades, med Hoopers metod 69,18% och 
med Rollings metod 73,24%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 procent 
beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,6045<µ<0,7792 och med Rollings 
metod 0,6487<µ<0,8161. 
 
Beräknas genomsnittlig kons istens för ämnesord bestående av namn istället genom att 
ett genomsnitt beräknades för olika typer av namnämnesord (de olika ämnesord som 
motsvaras av de ovan uppräknade kvalifikatorerna eller sökkoderna) blir den istället 
med Hoopers metod cirka 34% och med Rollings metod cirka 36%. De ämnesord som 

                                                                 
19 BUS arbetar med att främja bibliografisk enhetlighet och kvalitet, främst inom LIBRIS. Bl.a. ligger 
huvudansvaret för arbetet med ämnesord hos BUS. 
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består av namn på en institution eller konferens får dock i sådana fall en oförtjänt stor 
betydelse. Totalt har denna typ av ämnesord använts i fyra par med en konsistens på 0% 
i samtliga fall. 
 
Att ämnesord bestående av namn uppvisar en relativt hög konsistens är inte direkt 
överraskande, det förefaller rimligt att det är lättare att fastställa ett namn än ett mer 
abstrakt ämne. Konsistensen är dock inte 100%-ig och det finns alltså en viss 
inkonsekvens även angående hur och om, namn skall anges. 
 
I genomsnitt användes 2,98 unika ämnesord bestående av namn för att indexera de 78 
par av poster som indexerats med namnämnesord20. 
 
 

8.3.3 Allmänna ämnesord 
 
I Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering (2003, s. 25) beskrivs 
allmänna ämnesord som sådana ämnesord som inte består av egennamn och kan ange 
”föremål, egenskaper, händelser, handlingar etc”. 
 
För att beräkna konsistensen för allmänna ämnesord jämfördes de ämnesord som 
motsvarar kvalifikatorerna eller sökkoderna AMNK/WAMK – kontrollerade ämnesord, 
ASP/WASP – underindelning av ämnesord och INDX – okontrollerade ämnesord. 
Samtliga av dessa ämnesord jämfördes hos ett par av poster och konsistens beräknades 
för paret varefter ett genomsnitt beräknades för samtliga poster (precis som när den 
totala konsistensen, eller konsistensen för ämnesord bestående av namn beräknades). 
Det har alltså, när konsistensen för allmänna ämnesord beräknats, inte spelat någon roll 
om ett ämnesord i ett par av poster varit angivet som t.ex. kontrollerat ämnesord i den 
ena posten medan det varit angivet som okontrollerat ämnesord i den andra posten. 
 
Den genomsnittliga konsistensen för allmänna ämnesord var med Hoopers metod 
20,89% och med Rollings metod 24,81%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 
95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,1312<µ<0,2865 och med 
Rollings metod 0,1656<µ<0,3305. 
 
I genomsnitt användes 4,97 unika allmänna ämnesord för att indexera de 73 par av 
poster som indexerats med allmänna ämnesord21. 
 
Beräknas genomsnittlig konsistens för allmänna ämnesord istället genom att ett 
genomsnitt för olika typer av allmänna ämnesord beräknas (de olika ämnesord som 
motsvaras av de ovan uppräknade kvalifikatorerna eller sökkoderna) blir den istället 
med Hoopers metod cirka 16% och med Rollings metod cirka 19%. 
 
Jämförs ämnesorden bestående av namn (vilka med Hoopers metod hade en konsistens 
på 69,18% med ett konfidensintervall 0,6045<µ<0,7792 vid konfidensgraden 95 procent 
och med Rollings metod hade en konsistens på 73,24% med konfidensintervallet 
                                                                 
20 När det för en översättning har funnits flera original med olika ämnesord så har ett genomsnittligt antal 
unika ämnesord beräknats för paret. 
21 När det för en översättning har funnits flera original med olika ämnesord så har ett genomsnittligt antal 
unika ämnesord beräknats för paret. 
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0,6487<µ<0,8161) med de allmänna ämnesorden (vilka med Hoopers metod hade en 
konsistens på 20,89% med ett konfidensintervall 0,1312<µ<0,2865 vid konfidensgraden 
95 procent och med Rollings metod hade en konsistens på 24,81% med 
konfidensintervallet 0,1656<µ<0,3305) finns det, ganska uppenbart, en skillnad. Ett z-
test visar också en signifikant skillnad i konsistens för ämnesord bestående av namn och 
allmänna ämnesord. 
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Diagram 2. Konsistens i förhållande till klassifikationskoder - Hooper. 
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Diagram 3. Konsistens i förhållande till klassifikationskoder - Rolling. 
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När samtliga ämnesord jämfördes kunde ingen större skillnad i konsistens konstateras i 
förhållande till dokumentens klassifikationskoder. Den genomgående höga konsistens 
som ämnesord bestående av namn uppvisar kan dock släta ut eventuella skillnader som 
allmänna ämnesord bidrar med när samtliga ämnesord jämförs. I diagram 2 och 3 
redovisas hur allmänna ämnesord och ämnesord bestående av namn förhåller sig till 
varandra utifrån olika klassifikationskoder. 
 
Att använda sig av klassifikationskoder för en ämnesindelning kan, som redan tagits 
upp, vara ganska vanskligt. Något som dock går att utläsa av diagrammen är att 
konsistensen är högre för ämnesord bestående av namn än för allmänna ämnesord 
oavsett vilka klassifikationskoder dokumenten försetts med (med undantag av M där 
konsistensen både för ämnesord bestående av namn och allmänna ämnesord är 0%). 
 
Skall kategorierna av ”hårda” och ”mjuka” ämnen (med P, U, och V som ”hårda”) 
återigen användas så har P, U, och V en genomsnittlig konsistens, för allmänna 
ämnesord, på 35% när Hoopers metod används och 41% när Rollings metod används, 
övriga har en genomsnittlig konsistens på 22% när Hoopers metod används och 27% 
när Rollings metod används. När det gäller ämnesord bestående av namn uppvisar P, U, 
och V en genomsnittlig konsistens på 77% när Hoopers metod används och 83% när 
Rollings metod används, medan övriga uppvisar en genomsnittlig konsis tens på 58% 
när Hoopers metod används och 63% när Rollings metod används. Detta verkar lämna 
visst stöd för att ”hårda” ämnen skulle uppvisa en högre konsistens, viktigt att ta i 
beaktande är dock att det handlar om väldigt få dokumentpar och att inga dokument 
heller studerats närmare. Dessutom är det möjligt att dokument inom vissa ämnen 
indexeras noggrannare av andra orsaker än att ämnet skulle vara lättare att indexera. 
 
 

8.3.4 Kontrollerade ämnesord 
 
För att beräkna konsistensen för allmänna ämnesord jämfördes de ämnesord som 
motsvarar kvalifikatorn eller sökkoden AMNK/WAMK – kontrollerade ämnesord. Det 
har inte tagits någon hänsyn till vilken kontrollerad vokabulär som använts, har ett 
ämnesord i den ena posten i ett par varit hämtat från en kontrollerad vokabulär och 
samma ämnesord i den andra posten hämtats från en annan kontrollerad vokabulär så 
har ämnesordet räknats som överensstämmande (förutsatt att det nu varit det). 
 
Den genomsnittliga konsistensen för kontrollerade ämnesord var med Hoopers metod 
18,48% och med Rollings metod 22,37%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 
95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,1032<µ<0,2663 och med 
Rollings metod 0,1342<µ<0,3131. 
 
I genomsnitt användes 3,68 unika kontrollerade ämnesord för att indexera de 57 par av 
poster som indexerats med ämnesord från en kontrollerad vokabulär22. 
 
Totalt har (minst) nio olika kontrollerade vokabulärer använts för att indexera posterna i 
mitt urval, dessutom har några poster indexerats med hjälp av ej specificerade 

                                                                 
22 När det för en översättning har funnits flera original med olika ämnesord så har ett genomsnittligt antal 
unika ämnesord beräknats för paret. 
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kontrollerade vokabulärer. Bland de 57 paren av poster har i 44 fall inte samma 
kontrollerade vokabulär/vokabulärer använts för att indexera båda (eller i vissa fall fler) 
posterna i paret. T.ex. kan den ena posten vara indexerad med hjälp av Svenska 
ämnesord medan den andra posten i paret är indexerad med hjälp av MeSH (eller med 
hjälp av både Svenska ämnesord och MeSH). Att så pass många av posterna i ett par 
(77%) inte indexerats med samma kontrollerade vokabulär/vokabulärer tror jag kan leda 
till problem för en sökare. Man kan ställa sig frågan om det över huvud taget är någon 
idé att specificera vokabulär vid en sökning. Vissa vokabulärer är dock mer vanligt 
förekommande än andra, så visst kan det vara en poäng med att specificera en 
vokabulär, så länge man är medveten om att en sökning på en term ur vokabulären med 
största sannolikhet inte resulterar i träffar på samtliga dokument som skulle kunna vara 
relevanta. 
 
 

8.3.5 Okontrollerade ämnesord 
 
För att beräkna konsistensen för allmänna ämnesord jämfördes de ämnesord som 
motsvarar kvalifikatorn eller sökkoden INDX – okontrollerade ämnesord. 
 
Den genomsnittliga konsistensen för okontrollerade ämnesord var med Hoopers metod 
14,28% och med Rollings metod 16,47%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 
95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,0445<µ<0,2410 och med 
Rollings metod 0,0578<µ<0,2717. 
 
I genomsnitt användes 2,59 unika okontrollerade ämnesord för att indexera de 37 par av 
poster som indexerats med okontrollerade ämnesord23. 
 
Okontrollerade eller fria ämnesord hämtas till skillnad från kontrollerade ämnesord inte 
från någon kontrollerad vokabulär. En högre konsistens har i ett flertal undersökningar 
uppmätts när en kontrollerad vokabulär använts jämfört med när indexeringstermer fått 
väljas fritt (se t.ex. Leonard 1977, s. 16-17; s. 19-20; Tarr & Borko 1974). I LIBRIS 
används dock en rad olika kontrollerade vokabulärer och som tidigare har 
uppmärksammats är det inte ovanligt att en kontrollerad vokabulär används för att 
indexera ett dokument medan en annan vokabulär används för att indexera ett annat. 
 
Jämförs de kontrollerade ämnesorden (vilka med Hoopers metod hade en konsistens på 
18,48% med ett konfidensintervall 0,1032<µ<0,2663 vid konfidensgraden 95 procent 
och med Rollings metod hade en konsistens på 22,37% med konfidensintervallet 
0,1342<µ<0,3131) med de okontrollerade ämnesorden (vilka med Hoopers metod hade 
en konsistens på 14,28% med ett konfidensintervall 0,0445<µ<0,2410 vid 
konfidensgraden 95 procent och med Rollings metod hade en konsistens på 16,47% 
med konfidensintervallet 0,0578<µ<0,2717) så finns det i urvalet endast en ganska liten 
skillnad. Ett z-test visar heller ingen signifikant skillnad mellan konsistensen för 
kontrollerade ämnesord och okontrollerade ämnesord. 
 

                                                                 
23 När det för en översättning har funnits flera original med olika ämnesord så har ett genomsnittligt antal 
unika ämnesord beräknats för paret. 



 62 

8.4 Slutdiskussion 
 
De frågeställningar som i början av uppsatsen ställdes upp var följande: 
 
• Vilken grad av konsistens finns mellan original och översättningar i LIBRIS? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan ämnesord bestående av namn och 

allmänna ämnesord? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan kontrollerade ämnesord och 

okontrollerade ämnesord? 
 
Jag ämnar nu göra ett försök att svara på frågeställningarna. 
 
Konsistensen mellan original och översättningar var i LIBRIS, när beräkningarna och 
urvalet gjordes på det sätt som här valts, med Hoopers metod 48,97% och med Rollings 
metod 57,20%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 procent beräknades 
också, detta blev med Hoopers metod 0,4172<µ<0,5621 och med Rollings metod 
0,5025<µ<0,6415. Viktigt att understryka är att detta alltså var konsistensen när studien 
genomfördes på det sätt som jag valde att genomföra den på. Konsistens kan beräknas 
på en rad olika sätt, urval kan också göras på flera olika sätt och en studies 
genomförande kan också skilja sig åt vad gäller tillvägagångssättet i övrigt. Detta sagt 
så kan man fråga sig vad dessa siffror egentligen säger om konsistens i LIBRIS i stort. 
 
Förhoppningsvis säger resultatet åtminstone något om konsistensen mellan just original 
och översättningar. Konsistens mellan översättningar och original kan i sig själv vara 
intressant. Sker en sökning på ett ämnesord vilket leder till en träff på ett dokument som 
är skrivet på ett språk vilket sökaren inte behärskar finns risken att sökaren missar 
samma dokument på ett annat språk om det inte indexerats med samma ämnesord 
(sökaren har redan fått en intressant träff som dessvärre är på ”fel” språk, skulle 
dokumentet finnas på flera språk borde väl även dessa poster hittas vid sökning på 
samma term). 
 
Finns det däremot någon anledning att tro att konsistensen mellan översättningar och 
original avspeglar konsistensen i stort i LIBRIS? Det är en fråga som inte är helt lätt att 
svara på. Till att börja med får man fråga sig vad konsistensen i stort i LIBRIS 
egentligen är. Konsistens förutsätter att det finns minst två olika indexeringar av ett och 
samma dokument. En av riktlinjerna för LIBRIS (och de flesta databaser och kataloger) 
är att det inte skall finnas flera poster som representerar ett och samma dokument. 
Konsistensbegreppet får på så sätt, som Fugmann (1992; 1993, s. 94-97) skriver24, något 
onaturligt över sig. Konsistensen mellan olika indexeringar av ett och samma dokument 
kan ses som en indikation på hur hög kvaliteten av indexeringen är, även om detta inte 
är något oemotsagt. Tanken är att om ett dokument (eller ett urval av dokument) 
indexeras med hög konsistens beror det antagligen på att indexeraren/indexerarna väljer 
”rätt” termer för dokumentet och väljs ”rätt” termer för ett dokument så väljs antagligen 
”rätt” termer även för andra dokument (indexeras ett och samma dokument på samma 
eller åtminstone liknande sätt så indexeras förhoppningsvis olika dokument med 
liknande ämnesinnehåll också på liknande sätt). När dokument i en databas är försedda 
med ”rätt” termer, d.v.s. när indexeringen i databasen är av hög kvalitet, bidrar detta 
sedan till en hög återvinningseffektivitet. Att säga att den konsistens som uppmätts 

                                                                 
24 Se kapitel 6. 
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mellan original och översättningar i den här studien skulle säga speciellt mycket om 
indexeringskvaliteten eller återvinningseffektiviteten i LIBRIS kan dock vara att gå lite 
långt. Relationen mellan konsistens, indexeringskvalitet och återvinningseffektivitet är 
omdiskuterad och dessutom är urvalet begränsat till att enbart omfatta de dokument 
vilka finns i både original och översättning (och som därutöver även uppfyller vissa 
andra krav). 
 
Konsistensen för ämnesord bestående av namn var när Hoopers metod användes 
69,18% och när Rollings metod användes 73,24%. Ett konfidensintervall med 
konfidensgraden 95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 
0,6045<µ<0,7792 och med Rollings metod 0,6487<µ<0,8161. 
 
Konsistensen för allmänna ämnesord var med Hoopers metod 20,89% och med Rollings 
metod 24,81%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 procent beräknades 
också, detta blev med Hoopers metod 0,1312<µ<0,2865 och med Rollings metod 
0,1656<µ<0,3305. 
 
Ett z-test visar också på en signifikant skillnad mellan ämnesord bestående av namn och 
allmänna ämnesord. Antalet unika ämnesord bestående av namn i genomsnitt per par 
var 2,98 stycken, medan antalet unika allmänna ämnesord i genomsnitt var 4,97 
stycken. Att konsistensen skiljer sig åt mellan ämnesord bestående av namn och 
allmänna ämnesord är inte direkt överraskande. Det förefaller rimligt att det är lättare att 
fastslå att ett dokument handlar om t.ex. en viss namngiven person än att det handlar om 
ett visst fenomen, ett fenomen som säkerligen kan betecknas med en rad olika termer. 
 
Den genomsnittliga konsistensen för kontrollerade ämnesord var med Hoopers metod 
18,48% och med Rollings metod 22,37%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 
95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,1032<µ<0,2663 och med 
Rollings metod 0,1342<µ<0,3131. 
 
Den genomsnittliga konsistensen för okontrollerade ämnesord var med Hoopers metod 
14,28% och med Rollings metod 16,47%. Ett konfidensintervall med konfidensgraden 
95 procent beräknades också, detta blev med Hoopers metod 0,0445<µ<0,2410 och med 
Rollings metod 0,0578<µ<0,2717. 
 
Det finns alltså i det undersökta materialet endast en liten skillnad mellan konsistensen 
för kontrollerade ämnesord och okontrollerade ämnesord. Ett z-test visar heller ingen 
signifikant skillnad i konsistens mellan kontrollerade ämnesord och okontrollerade 
ämnesord. Antalet unika kontrollerade ämnesord var i genomsnitt 3,68 stycken per par 
medan antalet unika okontrollerade ämnesord i genomsnitt var 2,59 stycken. 
 
I undersökningen gjordes dock ingen åtskillnad mellan olika kontrollerade ämnesord 
beroende på vilken kontrollerad vokabulär de hämtats ur. Ett av syftena med en 
kontrollerad vokabulär är att få användare av vokabulären att använda samma termer för 
att representera samma ämnen. Används däremot inte en kontrollerad vokabulär, utan 
flera, är det möjligt att de kontrollerade vokabulärerna rent av har en negativ inverkan 
på konsistensen, jämfört med när ämnesord väljs fritt. Inte minst med tanke på att 
vokabulärer på olika språk används i LIBRIS så verkar det rimligt att användandet kan 
minska konsistensen. Hade det i undersökningen tagits hänsyn till vilken vokabulär en 
term hämtats ifrån hade resultatet antagligen blivit ett annat. För att en kontrollerad 
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vokabulär skall vara till nytta vid en sökning krävs det att de dokument en sökare 
hoppas finna är indexerade med den vid sökningen använda vokabulären. Att samma 
kontrollerade vokabulärer inte använts för att indexera samtliga dokument i 77% av 
paren i urvalet vilka indexerats med kontrollerade ämnesord tror jag att kan leda till 
bekymmer vid en sökning med ämnesord ur en specifik kontrollerad vokabulär. 
 
Då olika kontrollerade vokabulärer endast delvis överlappar varandra eller inte alls gör 
det (som fallet kan vara när vokabulärer på olika språk används) så innebär användandet 
av flera olika vokabulärer naturligtvis ett problem. För en sökare i katalogen blir det 
oklart vilket ämnesord som skall användas för ett visst ämne och även om ett ämnesord 
leder till en träff så kan användandet av flera olika vokabulärer resultera i att andra 
dokument med samma ämne indexeras med andra termer (helt i överensstämmelse med 
en annan kontrollerad vokabulär). Vissa kontrollerade vokabulärer kan vara mer 
lämpade för vissa ämnen (och för vissa dokumentsamlingar) än för andra, i resultatet av 
undersökningen framgick dock att även dokument med samma ämne (men olika språk) i 
hög grad indexerades med olika vokabulärer. Att söka med hjälp av en ämnesspecifik 
kontrollerad vokabulär innebär alltså på intet sätt en garanti för att samtliga dokument 
inom det specifika ämnesområdet skall kunna återvinnas. 
 
Anledningen till att flera olika kontrollerade vokabulärer används, t.o.m. när det gäller 
olika språkliga utgåvor av ett och samma dokument, är naturligtvis att LIBRIS är en 
samkatalog. Katalogposterna härrör från en rad olika källor, där olika 
indexeringsförfaranden används, och följaktligen kommer katalogposterna att skilja sig 
åt (t.ex. vad gäller vilken vokabulär som använts). Detta skall dock inte ses som en 
kritik av samkataloger i allmänhet eller LIBRIS i synnerhet, utan endast som ett 
iakttagande. I LIBRIS webbsök version 1.2 har också sökmöjligheterna i det avancerade 
sökformuläret utökats då det går att specificera vissa kontrollerade vokabulärer via en 
rullist. Ytterligare en nyhet i LIBRIS webbsök version 1.2 är ämnesträdet, vilket jag tror 
kan vara till stor nytta vid ämnessökningar (inte minst för den oerfarne 
informationssökaren). En nationell samkatalog som LIBRIS är en otrolig resurs och en 
fantastisk tillgång för den uppmärksamme informationssökaren. 
 
 
8.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som skulle behövas är mer forskning kring förhållandet mellan konsistens och 
kvalitet. Detta tänkta förhållande ligger som en outtalad grund i många 
konsistensundersökningar och har av flera personer ifrågasatts. 
 
När det gäller LIBRIS skulle det vara intressant att jämföra konsistensen mellan olika 
kontrollerade vokabulärer. I min undersökning har ingen hänsyn tagits till från vilka 
vokabulärer termer har hämtats men skulle så göras skulle resultatet antagligen bli ett 
annat. 
 
Att beräkna konsistens genom att jämföra översättningar och original har jag inte mött i 
någon annan studie. Hur meningsfullt detta förfarande är, är något som skulle kunna 
studeras ytterligare. 
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9. Sammanfattning 
 
Konsistens mellan olika indexeringar av ett och samma dokument är något som har 
undersökts i en rad studier under de senaste 50 åren. Studierna har visat att hög 
konsistens kan vara svår att uppnå även när indexerare har befunnit sig på samma 
arbetsplats, använt sig av samma hjälpmedel och indexerat med avseende på samma 
databas och användargrupp. I det ökande antalet samkataloger återfinns indexeringar 
gjorda av flera hundra olika indexerare som inte nödvändigtvis använder sig av samma 
hjälpmedel (i form av t.ex. olika kontrollerade vokabulärer), hög konsistens borde i 
sådana kataloger vara ännu svårare att uppnå. I LIBRIS, som undersöks i den här 
studien, bidrar cirka 300 bibliotek med poster. 
 
Normalt återfinns i kataloger inte flera olika poster som representerar ett och samma 
dokument. I konsistensundersökningar har därför ett antal olika förfaranden använts för 
att skaffa ett par av indexerade poster. Ibland har ett dokument felaktigt indexerats flera 
gånger, ibland har olika kataloger eller databaser jämförts och ibland har testpersoner 
fått indexera om dokument vilka tidigare indexerats (av dem själva eller någon annan). I 
den här undersökningen jämförs original och översättningar, även om språket skiljer sig 
åt i dokumenten kan ämnesinnehållet antas vara detsamma. 
 
Syftet med den här undersökningen är att se hur konsistensen ser ut i samkatalogen 
LIBRIS med avseende på original och översättningar samt att se om det finns några 
skillnader mellan olika typer av ämnesord. För detta används följande frågeställningar: 
 
• Vilken grad av konsistens finns mellan original och översättningar i LIBRIS? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan ämnesord bestående av namn och 

allmänna ämnesord? 
• Vilka skillnader i konsistens finns mellan kontrollerade ämnesord och 

okontrollerade ämnesord? 
 
För att beräkna konsistensen valdes 100 par av poster slumpmässigt ut från LIBRIS. De 
olika typerna av ämnesord bestämdes utifrån hur sökning sker i, det för allmänheten 
tillgängliga, LIBRIS webbsök. För beräkning användes Hoopers och Rollings metoder, 
vilka är två av de vanligaste metoderna för beräkning av konsistens. 
 
I uppsatsen uppmärksammas hur konsistensbegreppet tidigare har behandlats, olika 
metoder som kan användas för att beräkna konsistens, vilka faktorer som kan påverka 
konsistensen, hur konsistens förhåller sig till kvalitet och subjektivitet, ett antal tidigare 
konsistensundersökningar gås också igenom. 
 
Man kan skilja mellan inter- indexerarkonsistens och intra-indexerarkonsistens, där den 
förra är konsistensen då flera olika indexerare indexerar ett och samma dokument, 
medan den senare är konsistensen då en indexerare indexerar samma dokument flera 
gånger. Ibland skiljer man också mellan konceptuell konsistens och terminologisk 
konsistens. Konceptuell konsistens är konsistens när ett dokuments ämne fastställs och 
terminologisk konsistens är konsistens när det gäller att välja termer för att representera 
identifierade ämnen. 
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För beräkning av konsistens kan en rad olika metoder användas, gemensamt för de 
flesta metoderna är att de resulterar i ett procenttal och beroende på vilken metod som 
används så kommer värdet på detta tal att skifta. Två av de vanligaste metoderna är 
Hoopers metod och Rollings metod, vilka var de metoder som användes för beräkning 
av konsistens i den här studien (förutom att de är ganska vanligt förekommande i olika 
undersökningar har de också den fördelen att de är lätta att förstå och använda). 
 
Ett flertal faktorer har föreslagits kunna ha en inverkan på konsistensen och vissa av 
dem har också i undersökningar visat sig ha en inverkan. Faktorer som i undersökningar 
visat sig ha en positiv inverkan på konsistensen är t.ex. erfarenhet av indexering och 
tillgång till en kontrollerad vokabulär. En negativ korrelation verkar finnas mellan 
konsistens och antalet använda termer samt det indexerade materialets längd. Resultaten 
är dock inte helt entydiga och det har också föreslagits många faktorer som ännu inte 
visats sig ha någon nämnvärd inverkan på konsistensen. 
 
Konsistensen hos en indexering antas ofta ha någon sorts relation till kvaliteten hos 
indexeringen. Tanken är att när flera olika indexeringar av ett och samma dokument 
stämmer överrens beror det på att "rätt" termer har valts för dokumentet och har "rätt" 
termer valts för ett dokument väljs antagligen "rätt" termer även fö r andra dokument. 
Detta dock inget som är oemotsagt och det går naturligtvis att tänka sig att indexerare är 
konsistent dåliga såväl som konsistent bra. Den lilla forskning som finns kring 
förhållandet mellan konsistens och kvalitet antyder dock att det finns ett samband 
mellan dem båda (i alla fall om man går med på att indexering av hög kvalitet är 
indexering som bidrar till en hög återvinningseffektivitet). 
 
Konsistensen som i den här studien uppmättes finns sammanfattad i tabell 8, för varje 
värde beräknades också ett konfidensintervall med konfidensgraden 95 procent, vilket 
också finns angivet i tabellen. 
 
Tabell 8. Sammanfattande tabell. 
 
Typ av ämnesord Hooper Konfidensintervall Rolling Konfidensintervall 

Alla 48,97% 0,4172<µ<0,5621 57,20% 0,5025<µ<0,6415 
Allmänna 20,89% 0,1312<µ<0,2865 24,81% 0,1656<µ<0,3305 
Namn 69,18% 0,6045<µ<0,7792 73,24% 0,6487<µ<0,8161 
Kontrollerade 18,48% 0,1032<µ<0,2663 22,37% 0,1342<µ<0,3131 
Okontrollerade 14,28% 0,0445<µ<0,2410 16,47% 0,0578<µ<0,2717 
 
En ganska stor skillnad uppmättes mellan konsistens hos allmänna ämnesord och 
ämnesord bestående av namn, ett z-test visade också på en signifikant skillnad. Denna 
skillnad är egentligen föga överraskande då det rimligtvis borde var lättare att bestämma 
vilken t.ex. namngiven person ett dokument handlar om än att bestämma ett mer 
svårgripbart ämne, vilket kanske också kan benämnas med en rad olika termer. 
 
Skillnaden mellan kontrollerade och okontrollerade ämnesord var betydligt mindre, ett 
z-test visade heller ingen signifikant skillnad. Användandet av en kontrollerad 
vokabulär är något som i flera undersökningar visat sig ha en positiv inverkan på 
konsistensen, jämfört med när termer väljs fritt. I dessa fall har det dock handlat om 
användandet av just en kontrollerad vokabulär. I LIBRIS används ett flertal 
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kontrollerade vokabulärer och när ingen hänsyn i undersökningen tagits till varifrån 
kontrollerade ämnesord har hämtats så uppvisar kontrollerade ämnesord ingen nämnvärt 
högre konsistens än okontrollerade. 
 
Bland de par av poster som indexerats med kontrollerade vokabulärer hade i 77% av 
fallen inte samtliga dokument indexerats med hjälp av samma kontrollerade 
vokabulärer. Något som i hög grad härrör från det faktum att LIBRIS är en samkatalog 
där katalogposter hämtas från en rad olika källor. 
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