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Förord 

På vår institutions uppmaning skickade ett antal bibliotek förslag till ämnen för 
\ 

magisteruppsatser. Nobelbiblioteket gav oss då den utmärkta idén att undersöka 
indexering av skönlitteratur. Trots att vårt intresse för folkbibliotek snart kom att ge 
uppsatsen en annan inriktning, är detta biblioteks insats inte glömd. 

Om uppsatsen när detta läses blivit godkand, är detta fiämst tack vare våra handledare 
Joacim Hansson och Mats G. Lindquist, som lotsat oss förbi de värsta grund som gör 
resan osäker för akademiskt oerfarna studenter. Verkar uppsatsen emellanåt val 
teoretiskt torr, är det ingenting mÖf vad som varit fallet, om inte personalen på Malmö 
och Mölndals stadsbibliotek givit oss en ovärderlig inblick i verkliga foikbiblioteks 
verksamhet och låtit oss intervjua hundra låntagare. Främst fick våra handledare ute på 
faltet, Lena Ransmark , Sibyl Larsson och Ingalill Ekvall tålmodigt besvara alla våra 
fiågor om skönlitteraturindexeringen. Skulle nAgra aGmi%ra intervjuade låntagare råka 
läsa detta, ber vi att få framföra vårt tack också till dem. 

.*C 

God hjälp har vi likaså haft av Göran Berntsson, ~ o m u l o  Enmark, Kersti Nilsson, Peter 
Révay, Kasimir Zdanowski och andra nyckelpersoner pA institutionen. (På 
magisterseminarierna har våra klasskamrater dessutom gett oss värdefiilla tips.) 

Slutligen stort tack till våra respektive föräldrar, utan vilka denna uppsats säkerligen 
aldrig blivit skriven, åtminstone inte av oss. - 
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1 Inledning 

Att söka skönlitteratur är inte det lättaste. I barndomen söker man böcker med roliga 
eller spännande omslag.l Omslagen fortsätter att vara viktiga även för äldre läsare.2 Så 
småningom lär man sig dock också namnen på några författare, som man gillar, och kan 
leta efter flera av deras böcker. Vi föreställer oss dessutom att många fler än vi ibland 
fått lust att läsa böcker om något särskilt ämne. När det blev dags att skriva en magister- 
uppsats, tyckte vi darför att det kunde vara givande att se på vilka sätt man kunde göra 
ämnessökningar inom skönlitteratur. Vi fragade oss vidare om låntagarna i allmänhet 
skulle uppskatta bättre möjligheter att hitta romaner om särskilda ämnen. 

För att E en uppfattning om hur långt forskningen pil detta område kommit, läste vi 
igenom ett antal artiklar. Uppenbarligen hade flera varianter av indexering av skön- 
litteratur föreslagits, men det verkade inte finnas någon given vinnare. Den danska 
biblioteksforskaren Annelise Mark Pejtersen är den som sysslat mest med ämnet under 
de sista decennierna, och hon har även tagit hänsyn till de förbättrade sökmöjligheter 
som datorerna kan erbjuda. 

Sålunda hade vi Ett en viss uppfattning om vad som skrivits, nämligen teoretiska reso- 
nemang om hur skönlitteratur bör indexeras och presentationer av begränsade försök 
med sådan indexering. Inga större studier hade gjorts av förhållandena på svenska 
bibliotek. Lars-Olof Hansson passade under arbetet med sin Förstudie till en allmän 
tesaurus på svenska ( 1  991) på att i sina enkäter till de svenska biblioteken jämte många 
andra fiågor ta upp indexering av skönlitteratur, och fann då att flertalet av de bibliotek 
som besvarat hans enkät ansåg att det fanns behov av skönlitteraturindexering.3 FA av 
dem utförde dock själva sådan i någon större utsträckning. Själva var vi väldigt ange- 

'Birgit Wanting, "How Do Children Ask Questions in Children's Libraries? : Concepts 
of Visual and, Auditory Perception and Language Expression" II Social Science 
Information Studies, 1984:4, s. 217-234 och Annelise Mark Pejtersen, The Book House : 
Modelling Users' Needs and Search Strategies as a Basis for System Design. - Ris0 : 
Ris0 National Laboratory, 1989, s. 28. 
2 ~ a v i d  Spiller, "The Provision of Fiction for Public Libraries" /l Journal of 
Librarianship 12(1980), s. 247 visar att 3 1,3 % av tog hjälp av omslaget när de valde 
skönlitteratur. I en östtysk undersökning, omfattande både fack- och skönlitteratur, 
försökte man ta reda på vilka faktorer som fick låntagarna att välja en viss bok. Man 
fann att 18 % av låntagarna valde ut en bok, endast p.g.a. att de funnit omslagetltiteln 
intressant. Undersökningen refereras av Pejtersen på s. 167-172 i Annelise Mark 
Pejtersen, Låneren og Skanlitteraturen : en undersagelse af lånernes formuleringer og 
opstilling af en litteratursagningsmodel. - Wbenhavn] : Danmarks Biblioteksskole, 
1976 och finns enligt henne ursprungligen beskriven i Hans Boden et al., "Information 
und Entscheidung am Regal" // Der Bibliothekar, 197 1 :25. (Hon ger ingen 
sidhänvisning.) 
3~ars-Olof Hansson, Förstudie till en allmän tesaurus på svensk. - remissuppl. - 
Stockholm : Kungl. Biblioteket, [1991], s. 27-29. 
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lagna om att vår uppsats förankrades i (den svenska) verkligheten. Vi ringde darför till 
landets tre största folkbibliotek, och fann att Stockholms och Göteborgs stadsbibliotek 
utnyttjade Bibliotekstjänsts indexering aven för skönlitteratur, medan Malmö stads- 
bibliotek indexerade efter ett eget system. Ett telefonsamtal med Lennart Enge pA BTJ 
klargjorde att man där sedan 199 1 indexerat något tusental skönlitterära verk. Under 
diskussioner med de ansvariga på Göteborgs stadsbibliotek framkom det att Mölndals 
dito tagit fram ett nytt indexeringssystem för skönlitteratur, och särskilt vinnlagt sig om 
att göra det användarvänligt. 

Efter att ha diskuterat vad vi funnit med några av våra lärare beslutade vi att under fem 
veckor utföra faltanknutna självständiga arbeten (ESA) på Malmö (Erik Holst) och 
Mölndals (Rolf Andersson) stadsbibliotek. På så satt skulle vi kunna jamföra forrned- 
lingen av skönlitteratur, med och utan indexering, på två helt olika bibliotek. Malmö 
stadsbibliotek är ett av landets största, med särskild informationsdisk för skönlitteratur, 
medan Mölndals är ett medelstort, där man dock gjort en speciell satsning på just detta 
område. 

Det visade sig dock snart att medan Mölndals indexering var väldigt omfattande, troli- 
gen det största experimentet av detta slag i Sverige hittills, hade Malmö ännu inte hunnit 
utveckla sin skönlitteraturindexering tillräckligt för att vilja marknadsföra den. En ren 
jämförelse mellan de båda varianterna, för att se vilken som fungerade bast, skulle alltså 
inte vara särskilt givande. Darfor inriktade vi oss i stället på låntagarna, for att bilda oss 
en allmän uppfattning om vad för sorts uppgifter som borde vara sökbara i ett låntagar- 
vänligt indexeringssystem för skönlitteratur. Testsökningar i de båda systemen kunde 
därtill ge några idéer om hur sådana uppgifter kunde sökas. Någon översikt över landets 
alla varianter av skönlitteraturindexering hade vi ingen möjlighet att göra inom ramen 
för detia arbete, om vi samtidigt ville analysera låntagarnas syn pA skönlitteraturen 
gentemot indexeramas relativt grundligt. 



2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att vi genom analys av intervjuer med låntagare på stads- 
biblioteken i Malmö och Mölndal skall kunna peka på några för låntagare viktiga aspek- 
ter hos skönlitteratur, vilka bör beaktas av den som skapar ett låntagarvanligt indexe- 
ringssystem för skönlitteratur. 

2.1 Problemställning 

Utgångspunkten för detta arbete är att vi, i likhet med många samtida forskare inom bib- 
lioteks- och informationsvetenskap, anser att folkbiblioteket är till för låntagarna och 
darför bör intikta sig p i  att utföra sådana tjänster som låntagarna vill ha bibliotekets 
hjälp med och på ett satt som passar låntagarna. Detta gäller naturligtvis aven skön- 
litteratur. Vi märker just nu en viss trend i bibliotekens inköpspolitik att köpa in lite mer 
av "vad folk vill ha", t.ex. i det uppmärksammade s.k. GÖK-projektet, men vi skall h& 
förbigi denna sida av det låntagarvanliga biblioteket4 

Indexering av skönlitteratur bör följaktligen ta upp sådana aspekter av litteraturen som 
låntagarna finner intressanta. Tidigare n&nnda Annelise Mark Pejtersen menar att lån- 
tagarnas mer eller mindre omedvetna indelning av skönlitteratur har flera dimensioner 
och att bibliotekens indexering måste återspegla detta.5 I denna fiåga tror vi att hon'har 
helt ratt, och i vår undersökning jämför vi följaktligen låntagares beskrivningar av 
skönlitteratur med indexeringen. För att kunna bedöma om man med skönlitteratur- 
indexeringen på Malmö och Mölndals stadsbibliotek kan göra sökningar som låntagarna 
finner givande, måste vi alltså ställa oss dessa frågor om låntagarna och indexerarna på 
de båda biblioteken: 

1.  Hur beskriver låntagarna skönlitteratur (särskilda titlar såväl som intresseområden)? 

2. Hur beskriver indexerarna skönlitteratur (de titlar de valt att indexera)? 

3a. Är likheterna mellan låntagarnas och indexerarnas beskrivningar så stora att det med 
hjälp av indexeringen går att hitta skönlitteratur i enlighet med lantagarnas önskemål? 

3b. Är likheterna så stora att låntagarna kan göra s ö m a r  själva? 

Vår problemstalining är kort sagt: Klarar indexeringen av skönlitteratur på Malmö och 
Mölndals stadsbibliotek att besvara de Mgor som låntagarna kan tänkas ställa? 

4Marianne Berglund, GOK-projektsbibliotekens inRopspolicy : En undersökning av 
biblioteken i Kalmar och Örnsköldsvik. - Borås : Högskolan i Borås, 1992. 
S~ejtersen, Låneren og Skmzlitteraturen, s. 5-10. 



2.2 Avgränsning 

hes f rHgor  verkar betydligt vanligare på bibliotekens barnavdelningar på vuxen- 
avdelningarna, men frågorna tycks också ha olika karaktär, beroende på om de kommer 
fran vuxna eller barn.6 Darfor menar vi att både skönlitteraturindexering for barn och 
dito för vuxna inte med framgång kan behandlas i samma uppsats mer än väidigt över- 
gripande. Vi valde sålunda att bara studera skönlitteratur för vuxna. Försök har ocksa 
gjorts med indexering av poesL7 Denna litteraturform är dock enligt vår mening oftast 
hopplös att tolka utan att det blir oerhört subjektivt. När vi talar om skönlitteratur, 
menar vi darför i första hand romaner och noveller för vuxna. 

6~ant ing,  "How Do Children Ask Questions in Children's Libraries?" 
7Bertil Quentzer, Lyrix : Svenskt lyrikindex : Anvandarhandledning. - Borås : 
Högskolan i Borås, 1988. 
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Traditionellt skiljer den moderna vetenskapen mellan kvantitativ och kvalitativ metod.8 

I kvantitativ forskning undersöker man ett stort antal objekt, och vinnlägger sig om att 
välja dessa sa att de utgör ett representativt urval av den grupp man vill studera. For- 
merna för undersökningen är strikt formaliserade, för att alla objekt skall kunna behand- 
las precis likadant. Detta gör det möjligt att ta Fam relevant statistik kanske framför allt 
inom naturvetenskap, men även inom samhäilsvetenskapen kan sådan ibland vara 
mycket användbar för att inte säga helt nödvändig. 

I kvalitativ forskning undersöks betydligt f&e objekt. Urvalet behöver inte längre vara 
helt representativt, men objekten skall gärna vara sinsemellan påtagligt olikartade. For- 
merna för undersökningen är mer öppna, så att forskaren i viss mån kan anpassa sitt till- 
vägagångssätt efter det aktuella objektets särskilda förutsättningar. Målet är inte längre 
att samla in information med generell giltighet, utan att få en djupare förståelse för 
komplicerade fenomen. 

Vårt syfte är alltså att klargöra vad låntagare på folkbibliotek tycker är mest intressant 
med skönlitteraturen de söker efter, för att dessa sidor av litteraturen skall h a  göras 
sökbara i ett indexeringssystem. Vanliga låntagare har i motsats till litteraturvetare och 
vissa inbitna skönlitteraturindexerare inte någon klar uppfattning om vilka företeelser 
som är typiska for skönlitteratur och än mindre ett standardiserat språk att uttrycka så- 
dana företeelser med. Inte desto mindre är det något som % dem att läsa böcker. För- 
modligen har de någon sorts omedvetna idéer om vad som gör en bok intressant.9 Några 
rent kvantitativa studier av vilka aspekter som de vill ha behandlade i ett system for in- 
dexering av skönlitteratur är darför inte tillämpliga. Vi måste i stället använda en i grun- 
den kvalitativ metod och finna ett tolkande eller hermeneutiskt arbetssätt, som kan ta 
fram låntagarnas vaga ideer i ljuset, för att sedan kunna urskilja ett mönster. Ett lämpligt 
sadant arbetssätt torde vara att låta ett antal låntagare beskriva var sin roman med egna 
ord, för att sedan utarbeta ett system av aspekter hos skönlitteratur, där låntagarnas be- 
skrivningar kan prickas in. 

Dock skiljer sig vårt ämne Fån dem som behandlats i många kvalitativa undersökningar 
av en typ som utförligt beskrivs i flera läroböcker i forskningsmetodik. lo Det är inte 
ovanligt att de undersökningarna strävat efter att analysera några få personers livssitua- 

*VH~ framstäiining av de båda metoderna baserar vi främst på Idar Magne Holme & 
Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. - 
Lund : Studentlitteratur, 199 1. 
~JF.  Pejtersens resonemang om låntagarens "ubevidste klassifikation", t.ex. på s. 4 i 
Annelise Mark Pejtersen, KlassiJikarion af sbnlitteratur. - mbenhavn] : Danmarks 
Biblioteksskole, 1978. 
lo~töver ~ a g n e  Holme B Krohn Solvang (1991) t-ex. Heine Andersen, Vetenskapsteori 
och metodlära. - Lund : Studentlitteratur, 1994. 
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tion i samhäilet etc., medan vi i första hand bara är ute efter vad de uppskattar i skön- 
litteratur. Att sätta detta i förhållande till hela deras livssituation skulle göra det omöjligt 
att inom ramarna för detta begränsade arbete göra en tillfkedsställande analys av det slag 
vi ville göra. Dessutom tvivlar vi på att det skulle gA att uppbringa tillräckligt många 
låntagare som skulle känna sig motiverade att ställa upp på så uarliga intervjuer som 
det skulle kräva. Vi har nöjt oss med att stäila några enstaka fiågor med uppenbar rele- 
vans för vår undersökning till varje lantagare, men A andra sidan har vi intervjuat flera 
än vad som är vanligt vid kvalitativ metod, för att försakra oss om tillriickligt mycket 
material för vetenskapliga slutsatser. 

' 3.1 Praktiskt tiilvagagångssatt 

För att kunna undersöka vilka aspekter av skönlitteratur som bör finnas representerade i 
ett indexeringssystem, mAste vi först fråga oss vilka syften ett sådant system kan ha. 
Efter ett otal timmars vridande och vändande av allehanda argument for indexering av 
skönlitteratur har vi kommit fiam till att de alla kan sägas vara varianter av tre syften: 

1. Att ge en möjlighet att söka efter all möjlig skönlitteratur om ett visst &me (eller en 
kombination av ämnen). På så satt blir låntagaren inte längre utelämnad åt gamla be- 
kanta (uttjatade?) författare, utan far en chans att göra nya, spännande fynd. 

2. Att möjliggöra sökning efter en särskild bok, vars författare och titel låntagaren glömt 
bort. 

3. Att redan i katalogen ge en viss antydan om vad böckerna handlar om. 

Det första syftet är helt klart det mest omskrivna i litteraturen.11 Det andra är inte lika 
uttalat, men är en ganska uppenbar följd av syftet med utvecklad indexering, att skapa 
flera sökingångar. Frågor av typen "Vad är det för bok som heter något med en präst och 
utspelar sig i Spanien?" har alla erfarna bibliotekarier brottats med någon gång.12 Det 
tredje syftet är snarast att betrakta som en positiv sidoeffekt av god indexering, och 
kommer inte att behandlas i vår uppsats. Vi koncentrerar oss i stället på punkterna 1 och 
2 ovan. 

Under perioden 27 mars-28 april 1995 hade vi förmånen att f"a följa arbetet med skön- 
litteratur på Malmö respektive Mölndals stadsbibliotek. Den tiden ägnade vi till stor del 
&t att intervjua låntagare. Intervjuerna gjordes på vardagar och dagtid. Sammanlagt 50 
personer valdes ut bland låntagarna på vardera biblioteks skönlitteraturavdelning. m- 
got så när jämn fördelning mellan alla tänkbara kön och åldrar eftersträvades. Ett annat 

- 

lpejtersen, KlassiJikation af sk0nlitteratur, s. 1-4 och Clare Beghtol, The ClassiJication 
of Fiction : The Development of a System Based on Theoretical Principles, - Metuchen : 
Scarecrow Press, 1994, s. 2-6. 
lz~nnelise Mark Pejtersen, Låner-bibliotekariesamtaler : ~ ~ e m ~ e l s a m l i n g  2. - 
bbenhavn : Danmarks biblioteksskole, 1976, ex. 13 1, v& Översättning. 
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urvalskriterium var att vi i första hand fiågade personer som inte såg alltför stressade ut. 
Ett fåtal av de tillfrågade undanbad sig att bli intervjuade. Många av de övriga ville inte 
svara på alla frågorna. Stödord antecknades under samtalens gång, for att snarast möjligt 
renskrivas. 

Angreppssattet har varit kvalitativa "expervjuer", d.v.s. intervjuer med ett visst inslag av 
experiment. Experimenten skulle i första hand pröva indexeringens förmåga att uppnA 
syfte 2, och bestod i att låntagarna ombads beskriva handlingen i en bra roman de last, 
varpå vi tillsammans med dem försökte hitta romanen i bibliotekets katalog utan att ut- 
nyttja titeln eller författaren. Tanken med detta var dels att f3 låntagarnas beskrivning av 
bokens innehåll, dels undersöka indexeringens Brmåga att ta fram en bok utifiån aspek- 
ter och helst aven termer som låntagarna fann intressanta. Vi skrev upp antalet träffar 
vid varje sökning, ämnesorden som inlagts p5 den aktuella titeln och ev. lantagar- 
kommentarer om dessa. Senare prövade vi att göra likadana sökningar på det andra 
biblioteket, för att se om indexeringen där skulle klarat uppgiften bättre. 

Hur indexeringen klarade att uppnå syfte 1 ovan studerade vi genom att be låntagarna 
nämna ämnesområden som de var intresserade av att läsa skönlitteratur om och sedan 
söka på deras termer i katalogen. Antalet träffar på varje sökbegrepp antecknades. För- 
modligen är även flera av de aspekter som låntagarna nämner, då de beskriver särskilda 
titlar, av sådant intresse för dem, att de skulle kunna tänkas vilja läsa flera böcker med 
dessa egenskaper. 

För att fil en uppfattning om huruvida låntagarna själva upplevde något behov av mer 
hjälp att hitta skönlitteratur, frågade vi dem också hur de brukade söka böcker och om 
de trodde att indexering av skönlitteratur kunde bistå dem när de sökte efter nya skön- 
litterära författare. 

Uppläggningen av intervjuerna kom att bli något olika på de båda biblioteken. I Malmö 
började intervjuaren med att be låntagarna beskriva handlingen i en roman de uppskattat 
och föreslå några termer som de trodde att den skulle kunna ha indexerats med. Han 
följde sedan med dem till terminalen, där han prövade att söka på de olika termerna in- 
nan han kontrollerade vilka indexeringstermer som använts. I mån av tid fick låntagarna 
sedan nämna ämnesområden som intresserade dem, varpå skönlitteratur söktes om dessa 
ämnen. Slutligen fiågde intervjuaren dem om deras synpunkter på denna typ av in- 
dexering och hur de brukade leta efter skönlitteratur. @å det var uppenbart att f'å roma- 
ner ännu var Indexerade i Malmö, fann han det bast att fiAga efier låntagarnas tankar om 
skönlitteraturindexering i allmanhet snarare än den nu tillgängliga varianten.) 

I Mölndal ideddes samtalet med att intervjuaren fiågade låntagarna hur de bar sig At för 
att finna intressant skönlitteratur, varpå han tog dem med till terminalen och visade hur 
de kunde söka efter romaner om särskilda ämnen. De fick sedan föreslå ämnen som de 
ville läsa om, och man sökte efter deras förslag. Först sedan uppmanade intervjuaren 
dem att beskriva handlingen i en bra (skönlitterär) bok de läst. Han sökte på de begrepp 
som låntagarna fann relevanta för den. Avslutningsvis fick låntagarna uttrycka sina 
åsikter om bibliotekets indexering. 



Frågorna kom alltså att ställas i olika ordning. En följd av detta blev att låntagarna i 
Malmö inte så ofta orkade hitta på några ämnen att söka efter sedan de varit med om att 
söka efter en specifik bok, medan de i Mölndal i ett flertal fall (sju gånger) inte kunde 
komma på någon särskild bok att beskriva efter att de deltagit i sökningen efter något av 
deras intresseområden. Inte desto mindre är materialet så stort att likheterna i låntagar- 
nas tänkesätt på de tvii biblioteken är helt uppenbara. Vår analys bygger i första hand på 
de intervjuades beskrivningar av specifika böcker. Utförliga beskrivningar gavs av 
många låntagare på båda biblioteken. I vår analys kommer vi att visa att vissa aspekter 
hos skblitteraturen upplevs som viktigare än andra av låntagarna. Detta gäller i lika hög 
grad låntagarna i Malmö som de i Mölndal. 

Vi antecknade även alla fragor om skönlitteratur utifrån ämnesaspekter som ställdes i 
vår närvaro. Slutligen diskuterade vi med bibliotekarierna deras erfarenheter av ämnes- 
sökningar inom skönlitteratur och lantagarnas önskemål. 

Vårt arbetssätt innebär alltså att låntagarnas beskrivningar, liksom även indexeringen, 
prickas in i ett system av aspekter hos skönlitteratur, vilket vi själva utarbetat. Detta 
system är en sorts analysmodell, som inspirerats av Annelise Mark Pejtersens AMP- 
system. AMP är inte bara skaparens initialer, utan också en förkortning för Analysis and 
Mediation of Publications. AMP-systemet är ett indexeringssystem för skönlitteratur, 
som vi kommer att presentera närmare i nästa kapitel.13 Hur vi med hjälp av detta in- 
dexeringssystem tagit flam vår egen analysmodell kommer vi att förklara i avsnitt 6.2, 
"Presentation av analysmodell". 

13Pejtersen kallar det ett klassifikationssystem, eller ibland en hybrid mellan ett 
klassifikations- och ett indexeringssystem. Hon anser dock att det är lika passande att / 

kalla AMP-systemet ett indexeringssystem som ett klassifikationssystem. (Pejtersen, 
The Book House : Modelling Users' Needs, s. 3 1 .) Vi föredrar att kalla det lett 
indexeringssystem, eftersom det saknar givna klassifikationskoder och angränsande 
kategorier på samma nivå inte utesluter varandra fullständigt. 
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Skönlitteraturindexering i teori och praktik 

I detta kapitel kommer vi att ge en översikt över viktigare teorier om och försök med in- 
dexering av skönlitteratur. Vi kommer också att ta upp kategorisering (särskiljande av 
böcker av en särskild kategori genom placering, ryggmärkning el.dy1.) och klassifice- 
ring av skönlitteratur, eftersom syftet med såväl indexeringen som kategoriseringen och 
klassificeringen är att ge möjlighet att söka skönlitteratur med ledning av andra aspekter 
hos den än författare, titel och utseende. 14 

4.1 Historisk bakgrund 

Sharon L. Baker och Gay W. Shepherd ger i artikeln "Fiction Classification Schernes: 
The Principles behind Them and Their Success" en översikt över de första försöken med 
och teorierna om klassifikation och kategorisering av skönlitteratur.15 (Baker och Shep- 
herd använder dock inte uttrycket "kategorisering", utan talar bara om olika sorters 
"klassificering"). Dessa kom kring sekelskiftet, ungefar samtidigt som flera av de största 
i dag använda allmänna klassifikationssystemen utarbetades. Klassifikationssystem for 
skönlitteratur föreslogs då av E. A. Baker (1899), J. Thomson (1901), F. Rathbone 
(1 gol), J. Rathbone (1902), W. A. Borden (1909) och C. Bacon (1 916). Baker och 
Shepherd menar att dessa system var viktiga dWir att de lanserade fem principer att ta 
hänsyn till vid klassificering av skönlitteratur:16 

1. Klassifikation av skönlitteratur skall göra det lättare för låntagare att hitta de sorters 
skönlitteratur de vill ha. Vidare menade dessa tidiga teoretiker att klassifikationssyste- 
men skulle utformas for att användas av folk som bara strövade omkring bland hyllorna 
på jakt efter något bra att läsa. 

2. Läsare är komplicerade varelser som väljer litteratur p i  många olika sätt och inte all- 
tid grundar sitt val på någon enstaka dimension hos verket. Darför skall alla metoder for 

141Categorisering kan betraktas som en sorts klassificering utan något utarbetat 
regelsystem, vilken i stället bygger på genrer eller godtyckliga grupper. Poängen är att 
man genom att dela upp samlingen eller särskilja vissa böcker vill göra det lättare för 
låntagaren att hitta den litteratur som han vill ha. Det vanligaste exemplet på 
kategorisering i svenska folkbibliotek är troligtvis särskiljandet av deckarna genom att 
placera dem för sig. 
15~haron L. Baker & Gay W. Shepherd, "Fiction Classification Schemes: The Principles 
behind Them and Their Success" /l RQ vol. 27(1987):2, s. 245-25 1. Stycket om Baker, 
Thomson, F. Rathbone, J. Rathbone, Borden och Bacon som följer är ett referat av valda 
delar av denna artikel. 
16~aker och Shepherd förklarar inte riktigt vilka av klassifikatörerna som förespråkade 
vilka men hiivdar att alla som önskar klassificera skönlitteratur har nämnt den 
första principen, och av deras presentation av Borden Camgår att han inte var nigon 
anhängare av de båda sista principerna. 
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indelning användas som kan hjälpa lantagare att hitta till den sorts bok de vill ha. De 
tidiga systemen foreslog åtminstone @ra satt att indela skönlitteratur: 

a. övergripande ämne, t.ex. historier fiån andra v&-ldskrigetl7 
b. genre, t.ex. deckare 
c. form, t.ex. noveller 
d. litterär kvalitet, t.ex. seriös samtida skönlitteratur 

3. Klassifikation av skönlitteratur skall vägleda läsare till författare de annars riskerade 
att förbise. Borden noterade att de flesta som läste skönlitteratur valde väikända bestsell- 
ers helt enkelt därför att de kände till dessa fifin reklam, recensioner, topplistor o.dyl.18 
När läsarna val läst dessa, tvingades de välja bland ett stort antal okända forfattare och 
titlar. Helst borde bibliotekarierna ge personlig vägledning till "bortglömda" författare, 
men många låntagare bad inte om sådan hjälp och många underbemannade bibliotek 
hade inte råd med denna service. Borden antydde att klassifikation av mindre kand 
skönlitteratur efter typ eller genre åtminstone något skulle bidra till att minska lasmas 
svårigheter med att välja. 

4. Klassifikationssystem for skönlitteratur skall inte skilja böcker av en viss.typ fiån de 
andra genom särskild placering. De som förespråkar denna princip menar att all skön- 
litteratur skall ställas upp i en enda alfabetisk ordning efier författare. 

5. Klassifikationssystem för skönlitteratur skall inte skilja böcker av samma författare 
från varandra.19 

De första tre principerna är enligt Baker och Shepherd ännu i dag utbredda och accepter- 
ade, medan de båda andra är omdiskuterade, men används vid vissa bibliotek. 

Av ovan nämnda pionjärer på området var Borden den ende som gjorde någon utvärde- 
ring av sin kla~sifikation.~O Han markte att nya böcker stod för huvuddelen av utlånen 
på biblioteket där han arbetade, och antog att detta berodde på att låntagarna inte kände 
till de äldre titlarna. Han kom också h till att de ofta ville ha böcker av en viss 'ltyplt, 
varför han började ställa upp en stor del av skönlitteraturbeståndet i olika kategorier pA 
särskilda hyllor, såsom noveller, deckare och historiska romaner. Vad han kallade 

17Det anakronistiska exemplet är hämtat fran Baker & Shepherd, s. 246. 
18~aker & Shepherd hänvisar till W. A. Borden, "On Classifying Fiction" l/ Library 
Journal vol. 34(1909):s. 264. 
19Det är mycket dunkelt hur Baker & Shepherd skiljer mellan de två sista principerna. 
En möjlig tolkning finner vi i Trond Bjerkholt, KlassiJkasjon og indeksering av 
skjonnlitteratur : en litteraturstudie. - Oslo : Statens bibliotek- og 
informasjonsbgskole, 1993, s. 7. Bjerkholt ser den femte principen som F mildare 
variant av den fjärde, vilket måste innebära att den femte medger att böcker av en viss 
typ skiljs fiån de övriga om författaren endast har skrivit böcker inom en genre. 
20~aker & Shepherd, s. 247, åter med hänvisning till Borden, s. 264. , 
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"standardromaner", sådana som normalt efterfrågades med hjälp av författarnamn, fick 
stå kvar som tidigare, alfabetiskt ordnade efter författare. I två år efter ornklassifice- 
ringen studerade han utlåningen av skönlitteratur på biblioteket, och fann att de klassifi- 
cerade böckerna nu stod för 57 procent av utlånen. 

På 1930-talet använde Frank Haigh en bearbetning han gjort av Deweys klassifikations- 
system i 1889 års upplaga för att klassificera 5 000 romaner på ett engelskt folkbiblio- 
tek.21 Pejtersen kritiserar honom för att han bytt ut Dewey-systemets underordnade 
klasser mot en osammanhängande blandning av välbekanta genrebeteckningar och nya 
ämneskategorier skapade av honom själv, med några av de ursprungliga underordnade 
klasserna inströdda. Vad som placerats under de olika rubrikerna var svårt att förutse. 
Spökhistorier klassades under "filosofi", deckare och thrillers under "sociologi", vissa 
kärleksromaner under "filosofi" och andra under "hemliv". Eftersom gränserna mellan 
vissa av klasserna var svåra att dra, föreslog han att att klassifikatören skulle "fatta be- 
slut" ("make deci~ions") .~~ Beghtol menar att Pejtersens kritik till stor del är oberätti- 
gad, att Haighs förändringar av Dewey-systemet var ganska marginella. Däremot kon- 
staterar Beghtol att Haigh fick problem i och med att han valt att använda en mer än 40 
år gammal upplaga av systemet. Med några undantag menar hon att Haighs användning 
av Dewey-systemet var ett värdefullt om än otillfredsställande försök att klassificera 
skönlitteratur. Hon beklagar att det inte tycks finnas någon redogörelse för hur Haighs 
system mottogs och hur länge det användes. 

Haigh kritiserades av A. J. Wells 1934 för att hans schema var för detaljerat.23 Wells 
själv förordade en kategorisering i sex breda kategorier, nämligen "Stories of Domestic 
Life", "Adventure Stories, including Sea Stories, Air Stories, Western Stories, War 
Stories and Spy Stories", "Detective and Mystery Stories, including Ghost Stories", 
"Humorous Stories", "Historical Fiction" och "Miscellaneous Short Storiesf'. Han ansåg 
att böckerna skulle ställas upp efter dessa kategorier. En liknande variant förespråkade 
E. V. Corbett 193 8, men han använde åtta genrekategorier och ville bibehålla den alfa- 
betiska ordningen, medan genrekategorin markerades med en bokstav på bokens rygg.24 

2 1 ~ i  utgår här fiån presentationerna i Annelise Mark Pejtersen, "A New Approach to the 
Classification of Fiction" /l Universal ClassiJication. Vol. I / ed. I. Dahlberg. - Frankfurt 
: Indeks Verlag, 1982, s. 208, och Clare Beghtol, "Access to Fiction: A Problem in 
Classification Theory and Practice. Part I" l/ International ClassiJication vol. 
16(1989):3, s. 137. Båda hänvisar till Frank Haigh, "The Subject Classification of 
Fiction: An Actual Experiment" l/ Library World vol. 36(1933):s. 78-82. 
22Annelise Mark Pejtersen & Jutta Austin, "Fiction Retrieval : Experimental Design and 
Evaluation of a Search System Based on Users' Value Criteria (Part 1)" /l Journal of 
Documentation vol. 39(1983):4, s. 232. Citatet är nytillkommet i denna artikel, men i 
övrigt är beskrivningen nästan ordagrant hämtad fiån Pej tersen, "A New Approach . . . ", 
och författarna hänvisar aven denna gång till Haigh, "The Subject Classification of 
Fiction". 
2 3 ~ .  J. Wells, "The Classification of Fiction" l/ Library World vol. 36(1934):s. 23 1-233. 
24~resentationen bygger på Annelise Mark Pejtersen, "Fiction and library classification" 
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L. A. Burgess lade fram två olika klassifikationssystem, båda avsedda föl hylluppställ- 
ning, som utöver att ämnesindela skönlitteraturen skulle hjälpa bibliotekarierna att 
sprida god kultur till läsarna.25 Det första systemet presenterade han 193 6, ett hierar- 
kiskt decimalkla~sifikationssystem.~~ Enligt Pejtersen verkar systemet vara en kombi- 
nation av genrebeteckningar och litterär stil ("literary style"). Kärleksromaner och erotik 
indelade han t.ex. i nio grupper, däribland "Erotic: Exotic, topographical and primitive 
('cave-man', etc.)". Oberoende av denna ämnesklassifikation skapade Burgess m a  kate- 
gorier för kvalitetsbedömning av böckerna: 

I repeat that these symbols are infended solely for staff w e  - to make accessible to evev member 
of the staff the mature judgement of the Iibrarian or his book-selectors. They should never be used 
as arranging-symbols or appear in public records 

A = Literay or 'Highbrow' 
B = 'Middlebrow' competent and having literary ambitions 
C = 'Middlebrow' without ambitions but competent 'best seller' 
D = Frankly 'lowbrow', commercial andmechanize&7 

Sitt andra system fiamlade Burgess 1 9 4 3 . ~ ~  Det var inte hierarkiskt ordnat, men inne- 
höll 27 klasser som hiinsyftade p& såväl genretermer som framträdande element hos ro- 
maner ("significant featwes of novels") såsom "Personal relationships" och "Social, 
racial and economic conditions and problems". Dessutom använde han fem huvud- 
klasser för att utvardera förfatiarens avsikt: l 

1. Underhållning och eskapism 
2. Utmaning av läsaren i form av kritik av livet eller allmänna värderingar 
3. Utbildning för medborgarskap 
4. Med sociala avsikter i sådan utsträckning att skildringen blir tendentiös 
5.  Litterär eller estetisk betydelse 

l 

Endast ämnesklasserna skulle uttryckligen fiamgå av uppställningen, medan de fem ut- 
värderande klasserna utgjorde en dold princip för hur ämnena ordnats. De fyra symbo- 
lerna A-D från det förra systemet angavs p& böckernas titelsidor för att anvihdas av per- 
sonalen. 

// Scandinavian Public Library Quarterly vol. 1 l(1978): 1, s. 6, som hänvisar till E. V. 
Corbett, "The Classification of Fiction" f /  The Library Association Record vol. 
40(1938), S. 235-236. 
25Pejtersen, "A New Approach ...", s. 209-210. 
26Pejtersen hänvisar till L, A. Burgess, "A System for the Classification and Evaluation 
of Fiction" // Library World vol. 38(1936):s. 179-182. 
*7~wgess, "A System for the Classification ..." citerad av Pejtersen i "A New Approach 
...", s. 209. 
28~ejtersen hänvisar nu till L. A. Burgess, "A Fiction Policy" /l The Library Assistant 
vol. 36(1943), men ger ingen sidhänvisning. 
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Ett ganska avancerat klassifikationssystem för science fiction, avsett för katalogbruk, 
skapades av A. Carneron 1952, Fantasy Classification Scheme.29 Varje boks klassifika- 
tionskod bestod av två delar, en ämnesklassifikation och en "Literary Information Pro- 
fle". Ämnesklassifikationen bestod av en kombination av ett antal tal mellan O och 100 
med olika tecken (parenteser, kolon och plustecken) emellan. Tiotalen var huvudklasser, 
under vilka man kunde placera ämnet för romanen, utifån vilken sorts fantastiskt ele- 
ment den innehöll, t.ex. 10 for övernaturliga varelser, 60 for extrapolering av teknik och 
80 för extrapolering av tiden. Tecknena uttryckte förhållandet mellan flera ämnen som 
togs upp i samma bok. "Literary Informaton Profile" bestod av sex bokstäver, där varje 
bokstav stod för en egen aspekt av boken. Den första bokstaven representerade verkets 
längd, den andra handlingstypen, t.ex. krig och den tredje vad som gjorde verket till- 
talande for läsaren, d.v.s. ofia vilken upplevelse man fick av att läsa verket, t.ex. 
känslomässig eller intellektuell. Den fjärde bokstaven uttryckte var betoningen i verket 
låg, t.ex. på skildringen av huvudpersonerna och deras psykologi eller på handlingen, 
den femte hur pass Carntradande det fantastiska elementet i boken var och den sjatte 
övrigt av intresse, t.ex. att boken ingick i en serie. Bokstävernas betydelse berodde alltså 
på var i koden de stod, men på alla platserna innebar "x" att inget alternativ passade, "y" 
att mer än ett alternativ var aktuellt och "z" att denna aspekt var okänd. Ett av de exem- 
pel Carneron ,gav på en fullständig klassifikationskod var den för A. E. van Vogts Slan, 
niimligen 22.5,l -E (31.8:52.8:36.7):34.2 + 65.2dbudbh, vilket uttolkades: 

Telepathy and the development of ordinary senses; society ofmutants on Mars forms an expan- 
ding culture in conyict with a totalitarian government; nuclear energv and applications is an im- 
portant element; 50,000 to 105,000 words; hero struggles continuously for his life; action appeal; 
plot stressed; fantasy important; story toldffom a non-human vieupoint.30 

Beghtol anser att Camerons system är påhittigt och har utförliga definitioner av klasser- 
na: "Carneron's dedication to isolating science fiction themes generated an innovative if 
ultimately unworkable ~ystem".~ l Hon citerar F. Lemer, som kritiserar systemet på flera 
punkter, men ändå finner det fascinerande och säger att det är "the most elaborate osten- 
sive approach to a definition of fantasy fiction that we h a ~ e " . 3 ~  Däremot tycker Beghtol 
att Cameron brister i Mga om klassifikationsteknik, närmare bestämt på så sätt att klas- 
serna överlappar varandra och ordningen som decimalkoderna skall följa är oklar. 

29~lare  Beghtol, The Classijkation ofFiction, s. 48-53, och Beghtol, "Access to Fiction 
. . . Part I", s. 137- 13 8. Bada texterna hänvisar till A. Cameron, Fantasy Classzj?cation 
Scheme. - St. Vital, Man. : Canadian Science Fiction Association, 1952 (ett stencilerat 
arbete). 
30Cameron, Fantasy Classification Scheme, s. 40, citerad i Beghtol, The Classijkation 
of Fiction, s. 5 1-52 (fotnot). 
31Clare Beghtol, "Access to Fiction : A Problem in Classification Theory and Practice. 
Part II" l/ International Classfzcation 17(1990): 1, s. 24. 
32F. Lerner, '!The Cataloging and Classification of Science Fiction Collections" l/ 
Science/Fiction Collections: Fantasy, Supernatural and Weird Tales / ed. by H. W. 
Hall. - New York : Haworth Press, 1983, s. 157- 158, citerad i Beghtol, The 
ClassiJication of Fiction, s. 53. 
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Ett nytt klassifikationssystem fiamlades av A. Croghan 1981, Classification for Science 
~ i c t i o n . ~ ~  Detta var avsett att fungera både för science fiction-verk och verk om science 
fiction för alla medier, och rekommenderade i första hand klassifikation diler upphovs- 
man. Beghtol finner att instruktionerna för systemet ofta är ofullständiga ocweller a r -  
virrande. 

Ett antal kategoriserings- och klassificeringssystem for skönlitteratur lades alltså fram 
under perioden ca 1900-ca 1950. Förutom Camerons Fantasy Classification Scheme, 
som enbart var avsett för science fiction, rörde det sig oftast om klassifikation efter 
genre eller bearbetningar av system för facklitteratur. Pejtersen & Austin kritiserar de 
tidiga systemen för skönlitteratur (såsom Haigh, Burgess och Corbett) b1.a. av följande 
anledning: 

... these systems did not rejlect the typically complex nature offiction requests, where the subject is 
only one among severalpossible and equally relevant criteria (such m period, theme, accessi- 
b i l i t~ l .3~ 

Denna kritik anser vi kan riktas mot alla ovan nämnda system med undantag av 
Carnerons klassifikation av en särskild genre. 

4.2 Robert S. Walker 

Det första klassifikationssystemet för alla sorters skönlitteratur som försökte återge dess 
särskilda mångfasetterade karakt& presenterades av Robert S. Walker i en artikel 
1958.35 Systemet har kommit att kallas "Problem Child" efter titeln p& artikeln. Walker 
inspirerades av den indiske klassifikationsteoretikern Ranganathans fasetterade klassi- 
fkation och analyserade skönlitteratur i tre fasetter: författare, typ av berättelse 
("narrative") och ämne ("subject"). Författarfasetten omfattade författarens "personality" 
(personlighet?) och verkets språk och litterära iradition. Typen av berättelse innebar 
litterär form, prosastil och handling ("plot"). Ämnet delade han in i temat, miljön och 
personerna. Dessa tre fasetter utvidgade han sedan för att motsvara Ranganathans for- 
mel PMEST, där P stod för "personality" (personiighet), M f i r  "matter" (ämne), E för 

33~eghto1, The Classiification of Fiction, s. 53-58 bygger pil A. Croghan, Science 
Fiction and the Universe of Kmwledge: The Siructure of an Aesthetic Eorm. - London : 
Coburgh Publications, 198 1. 
34~ejtersen & Austin, "Fiction Retrieval ... (Part l)", s. 233. 
3 5 ~ å r  beskrivning av Walker bygger vi, om inget annat anges, på Beghtols 
beskrivningar av hans system i Beghtol, The Classijication of Fiction, s. 58-67 och 
Beghtol, "Access to Fiction ... Part II", s. 21-22. Hon hänvisar i sin tur till Robert S. 
Walker, "Problem Child: Some Observations on Fiction, with a Sketch of a New System 
of Classification" /l The Librarian and Book World vol. 47(1958):2, s. 21-28 och Robert 
S. Walker, The Library and the Novel: The Treatment of the Novel in Libraries: 
Proposals for Its Fuller Exploitation and an Outline of a New Scheme of ClassiJication. 
- Glasgow : Univ. of Strathclyde, 1970. 
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"energy", S for "space" (rum) och T för "time". Beghtol finner att det intressantaste med 
Walkers system är att han vidareindelade h e t  M i en underordnad formel PMEST. 
Walker hade ingen egen formel för detta, men Beghtol illustrerar hans svårbegripliga 
system med den dubbla formeln PMPMEs~E(ST): 

P = forfattareltitel 
MPMEST) = romanens ämne 

P = personer i romanen 
M = skildrat levnadssätt eller miljö 
E =tema 
S = geografisk bestärnning 
T = tidsbestamning 

E = typ av berättelse i romanen 
(ST) = språk och författarens tidsperiod 

Walker vände dock på ordningen mellan fasetterna, förmodligen för att lagga större ton- 
vikt på den litterära perioden och mindre p& verkets författare. Han började alltså med 
att bestämma bokens språk, geografiska ursprung och den litterära period då den till- 
kommit. Eftersom dessa begrepp hänger nära samman (litterära perioder uppkommer 
vid olika tidpunkter i olika länder), såg han i detta sammanhang begreppen tid och rum 
som en enhet. Språk angav han med egna klassifikationskoder, vilka började med A, 
kompletterade med UDK-klassningar för geografiskt ursprung, medan tid uttrycktes 
med UDK-klassningar. 

Fasetten energi ansåg inte Walker själv var särskilt viktig för klassificering av skön- 
litteratur, vad det gällde den överordnade PMEST-formeln. Denna fasett innehöll tre 
underfasetter, B för form, såsom bearbetningar eller korta romaner, C för handling, s%- 
som allegorier/fantasi/legender, och D för stil, såsom utländska texter eller dialekt. 

Ämnet hanterade alltså Walker på så satt att han använde PMEST-formeln aven inom 
denna fasett, MPMES~, for att kunna täcka de otaliga varianter av ämnen som kunde fore- 
komma i skönlitteratur. Tiden och rummet stod här för den tid och det rum där roman- 
ens handling utspelade sig, och angavs med UDK-klassningar. 

Fasetten E inpm MWST) var mera komplicerad. Den innehöll underfasetterna E för 
objektivt tema och F för subjektivt tema. Objektivt tema var en framträdande ide under- 
förstådd i hela verket, d.v.s. en form av budskap. Walker menade att sådana teman ofta 
var diffusa och att de då inte behövde specificeras. Subjektivt tema användes om verk 
som skrivits under inflytande av eller för att framkalla en h t r ä d a n d e  känsla i motsats 
till en idé. Han placerade här vissa genrer, såsom skracWspänning och äventyr. 

M inom MPms~), d.v.s. ämnet i ämnet, definierades som ämnets miljö eller den sorts liv 
som skildrades i romanen, och klassificerades med en kod som började med G. Med 
ämnets miljö tycks Walker ha menat den miljö, i mer allmän betydelse, som handlingen 
utspelade sig' i, såsom lantlig miljö. 



P inom MPMEST) beskrev bokens huvudpersoner. Dessa kunde aterges med koder som 
började med H. Här fanns underfasetter för ras, socialgrupp, ålder, kön och familjerela- 
tioner. 

P i den överordnade formeln PMPMEsT)E(ST) stod för författarens namn och titeln på 
boken. 

Systemet kunde ge väldigt specifika beskrivningar av böcker, men Walker rekommen- 
derade att endast de viktigaste fasetterna för varje bok noterades. Beslut om vilka faset- 
ter som var viktigast i varje särskilt fall skulle klassifikatören g m d a  p& *a olika över- 
väganden: 

a. författarens särskilda avsikter med sitt verk 
b. det rådande klimatet i fraga om vad som ansågs som god smak och vad som upp- 

skattades 
c. verkets ställning inom vår allmänna litterära tradition 
d. bibliotekets inriktning 

Walkers system tycks ha rönt viss framgång på biblioteket i Lanarkshire, Skottland, som 
det utvecklades för. Beghtol finner ibland avgränsningarna mellan och definitionerna av 
underfasetterna oklara. Hon kritiserar de @ra ovan nämnda grunderna for bedömning av 
vilka fasetter som skall användas, darfor att de är alltför subjektiva. Inte desto mindre 
anser hon att det är teoretiskt väl genomtänkt och ger ideer om hur skönlitteratur kan 
klassificeras med hjälp av fasetter i Ranganathans efterföljd. Pejtersen anser att systemet 
är alltför detaljerat och bundet av de termer som finns angivna, på bekostnad av sär- 
skilda termer som kan göra rättvisa åt den enskilda boken.36 

4.3 Annelise Mark Pejtersen 

Annelise Mark Pejtersens AMP-system är ett indexeringssystem, som i första hand vän- 
der sig till f~lkbibliotek.~~ Hon anser att ett indexerings- eller klassii2kationssystems 
framgång är beroende av sakstämmigheten mellan systemet och dess användare i fråga 
om synen p5 dokumentens innehall. Därför samlades 1973174 ca 300 låntagare-bibliote- 
karie-samtal om skönlitteratur in från danska folkbibliotek och analyserades. Avsikten 
med detta var att klarlägga lantagarnas "omedvetna klassifikation", och utifran den 
konstruera ett klas~i'fikations~stem.38 

Analysen av låntagarnas Mgor visade att de brukade. H g a  efter skönlitteratur utifiiin 
flera olika aspekter. Pejtersen delar in dem i *a huvudkategorier: 

36~ejtersen, "Fiction and library classificationA, s. 6. 
37Sorn vi tidigare nämnt i not 13 kallar dock Pejtersen AMP-systemet för ett 
klassifikationssystem. 
38~ej  tersen, Låneren og Skmlitteraturen, s. 8- 1 1. 
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1) ämne, t.ex. "en kriminalroman, helst med psykologi i" 
2) ram: tid lplats, t.ex. "böcker om hur det var förr, om borgar och slott" 
3) författarens avsikt, t.ex. "romantiska böcker, gärna lite filosofiska" 
4) tillgängligheten, t.ex. "lättlästa böcker utan krångliga namn i" 

En låntagarfråga kunde ibland höra till en enda av dessa kategorier, men kunde oftare 
kopplas till flera av dem. Låntagarna använde också ett flertal andra fonnuleringar som 
inte kunde kategoriseras på detta viset, som t.ex. "en god bok" eller "en bok av Panduro 
eller något liknande" .39 

P& grundval av dessa &a kategorier konstruerades AMP-systemet som innehaller *a 
fasettliknande huvudklasser kallade dimensioner: 

Dimension l : Ämne 
a) aktivitet och händelseförlopp 
b) psykologiskt utvecklingsförloppl psykologiska beskrivningar 
c) sociala relationer 

Ämnet i romanen: Vad det handlar om. 

Dimension 2:' Ram 
a) tid: dåtid, nutid, -tid 
b) plats: geografrsk, social miljö, yrke 

Den tid och plats författaren valt att förlägga sitt verk till. 

Dimension 3 : Författarens avsikt 
1 ! a) känslomässig upplevelse 

b b) insikt och information 
Författarens attityd mot ämnet. De ideer och känslor förfttaren vill förmedla till sina 
läsare. 

Dimension 4: Tillgänglighet 
a) läsbarhet 
b) @siska egenskaper 
c) litterär form 
d) huvudpersoner 
e) hkudpersonernas åldeflo 

Kvaliteten pA kommunikationen mellan författaren och läsaren, d.v.s. termer för egen- 
skaper hos boken som försvårar eller underlättar sådan kommunikation, som språkets 
svårighetsgrad, typografi etc. 

39Pejtersen, KlassiJikation af sbnlitteratur, s. 5. 
40~ejtersen, The Book House : Modelling Users' Needs, s. 29. I dimension 4 är 
kategorierna "litterär form", "huvudpersoner" och "huvudpersonernas ålder" senare 
tillägg, de tvii sistnämnda nytillkomna i just denna version. 
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Alla dimensionerna behöver inte användas vid klassificeringen av varje bok, utan en 
bok kan klassas i de dimensioner som behövs för just den boken. Detta innebär att 
AMP-systemet inte är tänkt att användas för hylluppställning. Vidareindelning under 
kategorinivå fiitt göras av de bibliotek som använder sig av systemet, medan mindre 
samlingar kan klassificeras utan ytterligare tillägg. Ett exempel på indexering enligt 
AMP-systemet är följande:41 

Drewsen, Jette, Hvad tankte egentlig Arendse? 

i 1.Ärnne 
b) psykologisk beskrivning: 

En gift kvinnas förhållande till man och barn. 
2. Ram 

a) tid 
Omkring 1970 

b) social miljö 
Vardagsliv i medelklassen för en hemmafh i en förort. 

3. Författarens avsikt 
b) insikt och information 

Realistisk beskrivning av en kvinnas situation i familjelivet med en lätt 
kritisk hållning till äktenskap och traditionella könsroller. 

4. Tillgänglighet 
a) läsbarhet 

Lätt; Lix 29 42 

b) @siska egenskaper 
Stor tydlig typografi 

Som vi tidigare nämnt så ser Pejtersen sitt AMP-system som en hybrid mellan traditio- 
nell klassifikation och indexering och hon anser att båda beteckningarna kan vara lika 
passande i brist på en bättre benamning.43 Beghtol finner dock ingen av benämningarna 
passande, utan anser snarare att AMP-systemet är en mall for skrivandet av annotationer 
och ett verktyg för att finna liknbde sådana.44 

AMP-systemet har testats flera gånger i praktiken med goda resdta45 Dessa tester låg 
sedan till g m d  för skapandet av databasen SPRING på Hjortesprings folkbibliotek be- 

41Pejtersen & Austin, "Fiction Retrievai ... (Part k)", s. 235. 
42Lix är en metod för att bedömma svårighetsgraden p5 en text genom en kvantitativ 
analys av ordens längd. Pejtersen har senare övergett denna metod och nöjer sig med ett 
omdöme om en bok är lätt eller svårläst. 
43~ejtersen, The Book House : Modelling Users' Needs, s. 3 1. 
44~eghtol, "Access to Fiction ... Part II", s. 23. 
45~utta Austin, "The AMP Classification System for Fiction: Trial ~ ~ ~ l i c a t i o n s  and 
Retrieval Tests" II Universal Classification Vol. l l ed. I. Dahlberg. - Frankfurt : Indeks 
Verlag, 1982, s. 216-226. Pejtersen & Austin, "Fiction Retrieval ... (Part l)", s. 230-246 
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laget i en förort till Köpenhamn. SPRING kom att innehålla 3 500 romaner indexerade 
enligt AMP-systemet. Totalt användes ca 6 000 olika termer. För att göra systemet 
sökvanligt konstruerades Bokhuset, som är ett ikonbaserat användargränssnitt. Bokhuset 
är konstruerat så att användarna kan välja mellan @ra olika sökstrategier: "analytisk 
sökning" genom iimnesord, "analogisökning" (d.v.s. att försöka hitta en bok liknande en 
känd bok), sökning genom att "skumma igenom" ikoner och genom att skumma igenom 
titlar (s.k. "browsing"). 

Utvärderingen av Bokhuset visade att den analytiska sökningen var den mest populära, 
följd av sökning genom att skumma igenom ikoner.46 Indexeringen stämde val överens 
med låntagarnas uppfattning om böckernas innehåll. 1 16 låntagare tog med en utskrift 
av indexeringen av en bok hem tillsammans med boken. Efter att ha läst boken jämförde 
de utskriften med sin egen uppfattning om bokens innehåll. 85 % av låntagarna tyckte 
att indexeringen stämde med deras egen uppfattning om boken. Det som de var mest 
missnöjda med var indexeringens skildring av de känslomässiga upplevelserna, dvs om 
en bok var spännande eller inte.47 

4.4 Clare Beghtol 

Det senaste försöket att klassificera skönlitteratur står den kanadensiska forskaren Clare 
Beghtol för. Hon kallar sitt förslag till klassifikationsystem för EFAS (Experimental 
Fiction Analysis S y ~ t e r n ) . ~ ~  EFAS är ett fasetterat klassifkationsystem, vilket använder 
bokstavskombinationer som klassifikationskoder, kompletterade med numeriska koder 
från andra system. Beghtol betonar det stora behovet av förbättrade möjligheter att söka 
efter skönlitteratur hos framför allt studenter och forskare inom litteraturvetenskap, och 
detta val av målgrupp har präglat hela EFAS. 

För att få en uppfattning om tidigare systems fördelar och nackdelar indexerade Beghtol 
Ursula K. Le Guins science fiction-roman The Lej? Hand of Darkness i enlighet med 
flera klassifikationssystem för skönlitteratur. De system hon använde sig av var tre all- 
männa system avsedda för folkbibliotek, nämligen Haighs variant, baserad på Deweys 
decimalklassifikationssystem, Walkers "Problem Child" och Pejtersens AMP-system 
samt de tvii tidigare nämnda klassifikationssystem för science fiction, Camerons Fantasy 
Classification Scheme och Croghans Classification for Science Fiction. Valet av Le 
Guins bok motivepdes med att den såsom science fiction-bok innehöll detaljer som var 
svåra att ämnesbestämma p.g.a. att de endast existerade i just denna bok och inte hade 
nagon motsvarighet i verkligheten. Beghtol fann att av de tre generella systemen 
Walkers var det som gav den mest detaljerade beskrivningen. Av de båda SF-systemen 

samt Annelise Mark Pejtersen & Jutta Austin, "Fiction Retrieval : Experimental Design 
and Evaluation of a Search System Based on Users' Value Criteria (Part 2)" // Journal of 
Documentation vol. 40(1984):1, s. 25-35. 
46Pejtersen The Book House : Modelling Users' Needs, s. 100. 
47Pejterse~ b e  Book House : Modelling Users'Needs, s. 98. 
4 s ~ l l a  uppgifter är  hämtade från Beghtol, The Classij?cation of Fiction. 
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var Camerons det basta. Hon fann dock att alla systemen hade svårt att beskriva vissa 
romanspecifika detaljer och framfor allt uppstod det problem under klassifikationen, 
darfor att systemen saknade tillräckliga instruktioner om hur de skulle tillämpas. 

Ett stort problem med de tidigare systemen var enligt Beghtol det f- att de försökte 
sammanfatta boken i sin helhet eller beskriva vad den är "about". Det senare torde syfta 
främst på Pejtersen, som menade att man skulle kunna definera en boks "about", dess 
viktigaste innehåll, utifiån analys av låntagarnas formuleringar och behov . Att basera 
klassifikationssystem på tolkningar av bokeni innehåll leder enligt Beghtol ofrånkom- 
ligen till en subjektiv klassificering. För att ffi en konsekvent klassifikation har Beghtol 
konstruerat EFAS på så vis att det endast behandlar de objektiva data som h s  i skön- 
litteraturen: 

Conclusions about the "meaning" of the data are not drawn beacuse the issue is not what the 
document is about, but what it con ta in^.^^ 

Beghtol menar att varje bok skall analyseras som en enhet och att alla de "data" den 
innehåller skall behandlas som verkliga. "Data" som finns i skönlitteratur ghr enligt 
henne att dela in i 4 huvudgrupper: 

1) Personligheter, varelser som existerar, handlar eller uppträder inom 
det skönlitterära verket. 

2) Tilldragelser, verkliga eller påhittade, som förekommer i verket. 

3) Platser, såväl verkliga som påhittade. 

4) Tid 

Följaktligen innehåller EFAS dessa Fyra huvudgrupper samt en grupp för "övrigt", som 
ska användas om dokumentet inte går att placera in i någon annan grupp. Med EFAS går 
det allts% att beskriva vilka aktörer, händelser, platser och vilken tid som skildras i en 
bok. Systemet redovisar dessutom förhållandet mellan de olika grupperna genom olika 
bokstäver. EFAS använder sig av ett flertal andra systems klasser, vilka sattes inom 
parentes. UDK-klasser används för att beskriva tidsperioder och platser, Dewey-system- 
et for att beskriva händelser samt personligheter, och Library of Congress Subject 
Headings, Library of Congress Name Authorities ochleller Anglo-American Cata- 
loguing Rules för att bestämma hur händelser eller personnamn skall formuleras i mer 
naturligt språkbruk. EFAS kan ge valdigt specifika innehalsbeskrivningar och 2ir tänkt 
att användas för databassökningar. 

49~eghtol, The Classification of Fiction, s. 159. 
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4.5 Skönlitteraturindexeringen i Sverige 

Pejtersens arbete är helt klart det som vunnit mest gensvar i Norden och de flesta försök 
att indexera skönlitteratur som har gjorts här har varit mer eller mindre inspirerade av 
henne. Redan 1978 presenterades i Norge ett förslag till nordisk tesaurus f6r skönlittera- 
tur.50 Tesauren baserades på AMP-systemet och innehöll sex huvudfasetter, litterär 
form, tid, miljö, ämne, f6rfattarintention/läsupplevelse och tillgänglighet. Tesauren blev 
1981 utvärderad av &a bibliotekariestuderande vid Svenska social- och kommunalhög- 
skolan i Helsingfors. Studenterna lat indexera 21 5 böcker enligt tesauren och fann då 
att den led av stora brister. B1.a. menade de att verkets yttre egenskaper d. v. s. bokens 
"@siske forhold" betonades for mycket och att systemet favoriserade realistisk prosa. 

Två stora tesaurer for indexering av skönlitteratur har lagts fiarn i Sverige, Eiler Jansson 
och Bo Södervalls Teasaurus för indexering av skönlitteratur 1987 och Majvor 
Wahlfiids Skattkammaren : Tesaurus för romaner och noveller 1994.52 

Janssons och Södervalls tesaurus lades fram som ett specialarbete vid Bibliotekshög- 
skolan i Borås. De nämner att de studerat Pejtersens arbeten, men det är oklart hur 
mycket de låtit sig inspireras. Deras tesaurus består av 890 indexeringstermer och har tre 
huvudfasetter. Dessa är ram, person och ämne, och de vidareindelas i nio underfasetter. 
BTJ använder sig sedan augusti 1991 av Janssons och Södervalls t e s a m  för indexe- 
ring av de skönlitterära böcker som man anser lämpade att indexera. Efter hand som 
arbetet fortskridit har man kompletterat tesauren med termer för b1.a yrken. Jansson och 
Södervall har fatt kritik för att deras tesaurus inte är låntagarvänlig. Mirja Lamminen på 
Stockholms stadsbibliotek ställde sig t.ex. tveksam till användandet av tesauren just på 
grund av dess brister härvidlag.53 Wahlfiid anser likaledes att de helt har tappat bort det 
användarperspektiv som är så fkamträdande hos f ej tersen.^^ Hon ger dem aven hård 
kritik for deras egendomliga val av termer: 

Många romanspecifika termer saknar, och det tyderpd en dålig kännedom om romaner, deras 
innehåll och finktion. Utan ait det sägs i inledningen, kun man dra slutsatsen att tesaurus- 
konstruktionen och valet av indexeringstermer har skett på grundval av handböcker i olika ämnen 

Sosmen Hveneklide & Ingeborg Westerheim, Utkast til nordisk skjannlitter~r tesaurus. 
- Oslo : Statens bibliotekskole, 1978. 
51Lena Häkli et aI, Indexering avflnländsk skönlitteratur enligt "Utkast til nordisk 
s&jannlitterär tesaurus" samt en utvärdering av dess användbarhet - Helsingfors : 
Svenska kommunalhögskolan, 198 1. 
52 Eiler Jansson & Bo Södervall, Tesaurus för indexering av skönlitteratur. 
- Borås : Högskolan i Borås, 1987. Majvor Wahlfiid, Skattkammaren : Tesaurus 
för romaner och noveller. - Borås : Högskolan i Borås, 1994. 
53Unn Hellsten & Kerstin Urberg, "Seminarium om ämnesord 8 februari 1994" l/ 
KKS-meddelanden 1994: 1, s. 6.  
54Wahlfi-id, Skattkammaren, s. 14-1 5 .  
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- och tillgången på handböcker kanske kan förklara den ojämna indereringsnivån i olika äm- 
nen.55 

Inom vissa områden kan indexeringen vara väldigt grov, medan tesauren i andra fall fin- 
indelar begrepp som knappast kan bli aktuella som ämnen för skönlitteratur. 

Wahlfiid säger sig under sitt arbete som gymnasiebibliotekarie ha saknat ett effektivt 
hjälpmedel för vägledning av låntagarna vid deras val av skönlitteratur. Hennes tesaurus 
har följaktligen gymnasieelever som målgrupp. Hon konstruerade sin tesaurus genom att 
indexera 110 böcker som hon hade talat om under sina bokpratstunder med gymnasister- 
na. Wahlfiid anser att endast böcker med konkret handling bör indexeras, eftersom 
"litterära romaner med symboler och formexperiment är olämpliga att indexera." 56 
Detta strider mot hennes i arbetets inledning framlagda åsikt att alla romaner med in- 
dexeringens hjälp bör exponeras för alla låntagare.57 Vid skapandet av tesauren har hon 
utgått i% Pejtersens AMP-system och omarbetat det, där hon så funnit lhnpligt. Så- 
lunda innehåller tesauren fem huvudkategorier: 

1. Litterär fondgenre 
2. Ram 
3. Ämne 
4. Författarens intentionlläsarupplevelser 
5. Tillgänglighet 

Dessa kategorier är de samma som AMP-systemets dimensioner utom litterär form, som 
i AMP-systemet är en underavdelning till dimensionen tillgänglighet. Kategorierna 
vidareindelas i 12 huvudfasetter. 

1. Litterär form används som en huvudfasett 
2. Ramen indelas i tiden och rummet, 
3. Ämnet i person, ideologier, aktiviteter, naturen och manniskokroppen, 
4. Författarens intentionll3sarupplevelserna i information och känslor, 
5. Tillgängligheten i intellektuella nivåer, språkliga nivåer och 
huvudpersoner. 

Kategorin tillgänglighet f"ar anses vara den mest diskutabla i Wahlfiids tesaurus. Här ska 
man bedöma den intellektuella nivån p% böckerna, d.v.s. om den är lätt, medelsvår eller 
svår. Några närmare instruktioner om hur det skall gå till ges inte. Vidare anser 
Wahlfiid det vara av stor vikt att huvudpersonernas exakta ålder kan anges, då det enligt 
henne är en viktig faktor vid elevernas bokval huruvida en huvudperson är 18 eller 19 år 
gammal! 

55 Wahlfiid, Skattkammaren, s. 14. 
56~ahlfrid, Skattkammaren, s. 19. 
57~ahlfiid, Skattkammaren, s. 1. 
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Som vi tidigare nämnt har ingen större studie gjorts av svenska folkbiblioteks skön- 
litteraturindexering. Den bästa översikt som för tillfallet f m s  ges i Lars-Olof Hanssons 
Förstudie till en allmän tesaurus på svenska. Bakgrunden till detta arbete är att Hansson 
1989 fick i uppdrag av SABs kommitté för katalogisering och klassifikation att under- 
söka intresset for en svensk allmän tesaurus. Hansson skickade ut enkäter till både 
forsknings- och folkbibliotek och passade då även på att beröra Fågan om indexering av 
skönlitteratur. Han fann då att 24 av biblioteken som svarat indexerade skönlitteratur. 
Indexeringen, inskränkte sig dock oftast till indexering av sjukdomar eller geografiska 
områden. 

43 av de bibliotek som svarade indexerade inte alls skönlitteratur. Dock ansåg det stora 
flertalet av biblioteken att det fanns behov av sådan indexering. Hanssons föreslog i sin 
Förstudie till en allmän tesaurus på svenska att man skulle utarbeta en separat tesaurus 
för indexering av skönlitteratur med Janssons och Södervalls tesaurus som grund. 

Hanssons arbete skickades ut p& remiss till biblioteken 1991, men antalet inkomna svar 
var litet; endast 29 av de 105 tillfrågade biblioteken svarade. De som svarade var i första 
hand forskningsbibliotek; endast sex folkbibliotek hade gjort sig besväret att skicka in 
sina synpunkter. Av de inkomna svaren ser man, föga förvånande, att forskrings- och 
specialbiblioteken med ett undantag inte fann det intressant med indexering av skön- 
litteratur, eftersom de inte uttalat sig i frågan. De flesta folkbiblioteken och Svenska 
Barnboksinstitutet ville däremot ha ett särskilt ämnesordsregister eller liknande for 
skönlitteratur. Malmö Stadsbibliotek svarade i sitt remissvar "Vi ifrågasätter värdet av 
att indexera all skönlitteratur. T. ex. romaner i historiska ämnen eller i klart avgränsad 
topografisk miljö, s k brukslitteratur, tendenslitteratur, eller problemlitteratur kan rela- 
tivt lätt indexeras, medan indexeringen är av mindre värde i andra fal1."58 

1992 hölls så ett nytt seminarium i SABs regi, där Hanssons utredning behandlades.59 
Man bestämde sig för att inte satsa på någon allmän svensk tesaurus, utan i stället "se 
över" ämnesordregistret till SABs klassifikationssystem. Ett ämnesordsregister för in- 
dexering av skönlitteratur sades vara på väg genom BTJs försorg. Häxmed torde menas 
BTJs bruk av Janssons och Södervalls tesaurus. För att ge biblioteken en viss vägled- 
ning i vilka regler som borde följas vid utformningen av ämnesord, beslöt man att Elin 
Hjortszters "Emneor&katalogisering" skulle översattas Fån norska. 

Hjortszter berör endast flyktigast fragan om indexering av skönlitteratur.60 Hon anser 
att endast de skönlitterära böcker skall indexeras som behandlar a) verkliga personer, b) 
historiska hudelser samt c) geografiska områden. 

58Remissvar Eran Malmö stadsbibliotek 1991 -09-04. 
59$4arie Louise Bacbman, "Indexering hierarkiskt eller fiitt?" Il KKS-meddelanden 
1$92:1, s. 1-3. 
60~llen Hjortszter, Ämnesordskatalogisering. - Lund : BTJ, 1994, s. 83-86. 

23 



Hjortszeter ger dock lite märkliga instruktioner. För att historiska hhdelser eller perio- 
der skall indexeras, krävs det enligt henne att "väsentlig och korrekt information" ges 
"utöver det som är fallet i en skönlitterär framställning". Några sådana instniktion ges 
inte om de verkliga personerna eller de geografiska områdena. Tvärtom är det tillåtet att 
även ta upp fiktiva platser som geografiska områden! I 



5 De båda biblioteken och deras indexering 

Detta kapitel kommer, såsom titeln antyder, att presentera de båda biblioteken och deras 
indexering. Uppgifterna bygger på intervjuer med bibliotekarier på biblioteken och 
studium av olika informationsbroschyrer, årsredovisningar och dylikt. 

5.1 Malmö stadsbibliotek 

Malmö stadsbibliotek är ett av landets största folkbibliotek. Det har i första hand Mal- 
mös befolkning som målgrupp, ca 230 000 invånare, men är också ett länsbibliotek och 
har en lånecentral i huvudbibliotekets byggnad. Biblioteket består av ett huvudbibliotek 
och 1 1 filialer samt uppsökande verksamhet. Huvudbiblioteket är sedan 1946 förlagt till 
en slottslik byggnad i centrum av staden. Denna konstruerades ursprungligen som ett 
museum vid sekelskiftet. Lokalerna är sedan länge urvuxna, varför större delen av be- 
ståndet finns i olika magasin. En andra biblioteksbyggnad, något större än den gamla, 
håller på att uppföras bredvid den gamla. När denna blir faidig, skall den gamla renove- 
ras och de båda byggnaderna skall tillsammans utgöra det nya huvudbiblioteket. När 
detta skrives, står bygget stilla p.g.a. ekonomiska och politiska svårigheter, men det för- 
väntas åter komma igång i november 1995. 

Skönlitteraturavdelningen för vuxna finns, liksom huvuddelen av de öppna samlingarna 
och den stora lånedisken, en trappa upp och är inrymd i en särskild sal, skönrummet, 
med egen informationsdisk. Barn- och ungdomsavdelningen samt konst- och musik- 
rummet finns i entréplanet. 

Malmö stadsbiblioteks katalog har genomgått samma utveckling som många andra, fiån 
kortkatalog till microfiche till BTJs datoriserade katalog, BUMS. Efter att ha använt 
BUMS ett par år, bestämde man sig för att skaffa ett eget system. Det blev LIBERTAS, 
som är ett engelskt biblioteksdatasystem fkan början utvecklat för forskningsbibliotek. 
Den lokala varianten heter Malin. LIBERTAS finns aven på några andra svenska stads- 
bibliotek, såsom Lunds (under namnet Lundin) och Göteborgs. En fördel med 
LIBERTAS-systemet är tydligen att det kan bearbetas relativt mycket for att passa de 
lokala behoven. En nackdel är att det kravs minst en heltidsanställd systemansvarig på 
biblioteket, vilket mindre bibliotek inte har råd med. 

På låntagarnas terminaler h s  det möjlighet att söka på författare, titel, en kombination 
av dessa, klassifikationskod eller att göra en allmän sökning i katalogposternas alla falt. 
Det är den allmänna sökningen som används för ämnessökningar. Systemet kombinerar 
automatiskt alla söktermer med mellanslag emellan, d.v.s. en allmän sökning på "svensk 
apostat" kan ge traffen Svensk uppslagsbok, band 1, A-apostat, och en på "onvell1984" 
ger George Orwells I984 såväl som böcker av och om George Orwell, eller någon 
annan Orwell, utgivna 1984. På bibliotekariernas tenninaler kan man dessutom b1.a. 
söka i en ämnesordlista, med noteringar om hur många poster som innehåller varje 
ämnesord, där man kan göra sökningar på ett ämnesord i taget. Bibliotekarierna kan 
aven göra s.k. "avancerade sökningar", där man har möjlighet att söka i särskilda falt, 



trunkera och kombinera flera sökningar, ev. i olika fdt. Dessa är dock mycket riktigt 
avancerade att utföra, eftersom särskilda kommandon måste användas. 

Katalogposterna köptes fram till 1993 fiån BTJ, men eftersom man tyckte att detta kos- 
tade för mycket, gick man sedan över till att köpa dem fiån LIBRIS. Eftersom LIBRIS 
inte innehåller alla dokument (i olika medier) som Malmö stadsbibliotek köper in, måste 
man göra vissa kompletteringar. B1.a. skriver musikavdelningen katalogposter för CD. 
Bibliotekets katalogavdelning konverterar de inköpta posterna till Malins format och 
gör en grov översyn av b1.a. indexeringstermer och klassifikationskoder, för att se till att 
dessa stämmer med bibliotekets egna. Olika bibliotekarier med ansvar för speciella av- 
delningar av biblioteket justerar sedan indexeringstermerna ytterligare. 

Biblioteket har sedan lång tid tillbaka en kortkatalog över ofta efterfrågade ämnen inom 
skönlitteratur. Ca 1980 slutade man uppdatera denna, då personalen inte längre hade tid. 
Man fortsatte dock att samla BTJ-recensioner av romaner om ämnen som man ofta fick 
frågor om. I LIBERTAS fanns det möjlighet att lägga in egna indexeringstermer, och 
man bestämde sig för att en av bibliotekarierna skulle Et i uppdrag att föra in indexe- 
ringstermer fran den gamla kortkatalogen, de samlade recensionerna och dessutom in- 
dexera den nya skönlitteratur som köptes in, & det verkade meningsfullt. Då skön- 
litteraturposterna från LIBRIS var försedda med indexeringstermen "skönlitteratur", 
beslutade man att behåila denna term och komplettera den med termer hämtade fr%n 
KlassiJ;kationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister. Alfabetisk del. Inspira- 
tion för uppläggningen av skönlitteraturindexeringen hämtades fiån EllenHjorts~ters 
Ämnesordskatalogisering. En allmän sökning kan nu göras p& t.ex. "skönlitteratur 
Kina", vilket ger en resultatlista med författare, titel, signum och årtal for alla böcker 
vars katalogposter innehåller dessa båda ord, ordnad i alfabetisk ordning efter titlarna. 
Normalt följs de skönlitterära titlarna om ämnet av facklitterära dito. Någon gång kan 
detta trassla p.g.a. att några böcker har titlar med "skönlitteratur" i sig och indexerings- 
termerna kan bestå av ord som också användes i andra falt. Trots att en skönlitterär bok 
fanns indexerad med termen "1968", gick det inte så lätt att Aterfma denna med en all- 
män sökning på "skönlitteratur 1968", eftersom man då fick upp all skönlitteratur index- 
erad som sådan och utgiven 1968. All skönlitteratur hade inte heller försetts med 
indexeringstermen "skönlitteratur", även om detta var avsikten. Ett problem med denna 
uppläggning var att den som bara var intresserad av facklitteratur om t.ex. " K i d '  och 
sökte på denna tern. ensam, fick upp skönlitteraturen om Kina blandad med facklittera- 
turen, i alfabetisk ordning efter titeln. 

En bibliotekarie hade alltså huvudansvaret för indexeringen av skönlitteratur. Litteratur 
med särskild anknytning till Skåne indexerades dock av Skåneavdelningen, och littera- 
tur om sjukdomar av filialen på Malmö akademiska sjukhus. Alla bibliotekarier hade 
f.ö. tekniskt möjlighet att andra indexeringstenner i katalogen, och det verkade som 
vissa utnyttjade möjligheten att lägga in termer för skönlitteraturen, t.ex. genrebeteck- 
ningar som "science fiction" eller "deckare". En särskild komplikation var att posterna 
som köpts in Fån BTJ ibland varit försedda med deras indexering av skönilitteratur. 
Bibliotekarierna med ansvar för skönlitteraturen tyckte i allmänhet att de&a indexering 
var inkonsekvent och utan praktisk nytta, varför man inte auktoriserat dessa termer. 



Avlägsna dem helt fiån posterna kunde dock bara katalogavdelningen göra, vilket de 
gjort för vissa titlar, på skönlitteraturavdelningens uttryckliga begäran. Andra hade ännu 
BTJs indexeringstermer kvar i katalogposten, trots att de inte var sökbara, då de inte 
auktoriserats. Då det inte gick att se med blotta ögat på katalogposten om termerna var 
sökbara, har aven icke sökbara sadana kommit med i vårt material. Vi har inte haft möj- 
lighet att bedöma vilka som gjort indexeringen av varje skönlitterär titel i Malmö, utan 
räknat alla tehnerna som verk av "Malmös indexerare". 

Bibliotekarien med huvudansvaret för skönlitteraturindexeringen gick nu igenom BTJs 
sambindningsrecensioner av alla nyinköptri skönlitterära böcker och jämförde med 
böckernas baksidestext. Om något ämnesbegrepp med anknytning till boken verkade 
vara sådant att det var troligt att låntagare skulle fiåga efter det, konsulterade hon 
Klassifikationssystemför svenska bibliotek : Ämnesordsregister för att finna någon sy- 
nonym för detta begrepp som fanns upptagen där. Någon särskild förteckning över vilka 
ämnesord som hade använts för skönlitteratur existerade inte. De relevanta ämnesord 
hon hittade infördes som indexeringstermer tillsammans med "skönlitteratur". När 
undersökningen gjordes, gav systemet utrymme för fem ämnesord och fem namn som 
indexering stermer. 

Hur många skönlitterära böcker som indexerats fanns det inga uppgifter om, men först 
på senare tid ansåg man på biblioteket att indexeringen började bli så omfattande, att 
man kunde göra reklam f& den gentemot allmänheten. Tidigare hade inga anslag eller 
broschyrer om skönlitteraturindexeringen tagits fiam. Viss tryckt information hade 
spridits bland bibliotekarier, och bibliotekarierna på skönlitteraturavdelningen hade 
ibland kortfattat och muntligen presenterat indexeringen för låntagare som visat intresse 
for särskilda ämnen inom skönlitteraturen. 

5.2 Mölndals stadsbibliotek 

Mölndals stadsbibliotek är ett medelstort folkbibliotek, som betjänar Mölndals ca 50 
000 invibare! Biblioteket har &a filialer, Kållered, Lindome, Balltorp och Krokslätt 
samt bokbussverksamhet. Huvudbiblioteket är belaget vid Folkets Hus mitt i Mölndal. 
Lokalerna har tidigare inhyst en bank och ett apotek, vilka så småningom trängts ut, 
efter hand som biblioteket vuxit. De öppna boksamlingarna h s  p& andra våningen, 
medan lånedisk och tidskriftsrum m.m. är belägna på bottenvåningen. En ansenlig del 
av skönlitteratursamlingarna är magasinerade i bibliotekets källare p.g.a. platsbrist. 

~könlitteradavdelnin~en för wxna utgörs av ett antal hyllor som grupperats ihop i 
samma sal som facklitteraturen. Barn- och ungdomsavdelningen ligger i ett angränsande 
rum, förutom några hyllor tonårsböcker, som placerats i anslutning till vwrenavdel- 
ningen. Informationsdisken är gemensam f6r hela biblioteket och bemannas av två 
bibliotekarier. 

Bibliotekets katalog är datoriserad sedan 1990. Systemet heter BIBS och används av 
ganska många mindre folkbibliotek i Sverige, säkert delvis darför att det är relativt bil- 



ligt, men man var i Mölndal mycket nöjd med det och upplevde att det kunde utföra alla 
de funktioner man hade behov av. 

På låntagarnas terminaler går det att söka på forfattare, titel, klassifikationkkod, ämnes- 
ord eller kombinationer av flera sorters sökbegrepp. Man kan också göra en fi i  sökning i 
alla katalogpostens falt. Alla söktermer med mellanslag emellan kombineras vid sök- 
ning på samma vis som i Malmö. Vid ämnessökningar är det bäst att söka i ämnesords- 
faltet, för att undvika onödigt "bms". Annars är Fia sökningar vanligast, P8 bibliote- 
kariernas terminaler kan man söka i flera falt, såsom utgivningsår. Den största skillna- 
den mellan låntagarnas och bibliotekariernas terminaler vid ämnessökning är att resul- 
tatlistan är olika uppställd. På låntagarnas terminaler kommer titlar p& talböcker och 
barnböcker blandade med "vanliga" vuxenböcker, ordnade efter registreringsnummer, 
d.v.s. i praktiken huller om buller. På bibliotekariernas terminaler f"ar man däremot bara 
upp de "normala" vuxenböckerna (om man inte begär något annat), ordnade kronolo- 
giskt med de nyaste böckerna först. För båda varianterna av resultatlista gäller att tre av 
indexeringstermerna syns bredvid varje titel, vilket underlättar överblicken. Man kan på 
så vis få en viss idé om vika böcker som handlar om det man är intresserad av, utan att 
behöva g& in i de enskilda katalogposterna. 

Katalogiseringen utfördes av biblioteket. Från BTJ köpte man en uppsättning katalog- 
kort för fackböckerna, på vilka man kollade vilka klassifkationskoder man skulle an- 
vända. 

l l 

Biblioteket hade länge lådor med BTJ-recensioner ordnade efter ämnesord och genrer. 
Dessa användes for att besvara låntagares frågor om skönlitteratur utifån ämnesaspek- 
ter. Vid datoriseringen av bibliotekets katalog beslutade man att indexera skönlitteratu- 
ren innan facklitteraturen, då man ansåg att det gick ganska lätt att hitta facklitteratur 
med ledning av klassifikationskodema. Skönlitteraturindexeringen skulle alltsa använ- 
das for att hitta böcker om ämnen som låntagarna var intresserade av. Därtill såg man 
det som en poäng om de magasinerade böckerna kunde göras mera "synliga" for låntai 
gama genom att det gick att söka p& ämnena i dem i katalogen. Som fördelar med in- 
dexeringen nämndes också att det gick att återfinna en bok vars författare och titel lån- 
tagaren glömt, och att katalogposten kunde ge viss information om bokens handling. 

Man beviljades ett bidrag från kulturnämnden för detta projekt, men fick senare avslag 
av Statens kulturråd, när man sökte extra pengar därifrån. Två bibliotekarier med lång 
erfarenhet av förmedling av skönlitteratur på Mölndals stadsbibliotek (respektive Kålle- 
reds filial) fick i uppdrag att utarbeta indexeringen. De tittade först p8 Janssons & 
Södervalls Tesaurus för indexering av skonlitteratur, men förkastade snabbt denna som 
en skrivbordsprodukt utan större anknytning till den befintliga skönlitteraturen eller 
vanliga iiagor £ran låntagarna. Vidare fick de veta att Ringa Sandelin på Abo stads- 
bibliotek prövat att indexera skönlitteratur enligt ett eget system, inspirerat av Pejtersen. 
Sandelin indexerade efter litterär form, genre, person, plats och tid samt en femgradig 
skala för bokens litterära värde. På Mölndals stadsbibliotek ställde man sig väidigt tvek- 
sam till den femgradiga skalan och över huvud taget idén att indexera efter något så 



subjektivt som litterärt värde. I stallet bestämde man sig för att utarbeta en egen tesaur 
for skönlitteratur. 

Mölndals skönlitteraturtesaur byggdes upp parallellt med att indexeringen pågick, vilket 
förhindrade att den fick en alltför teoretisk stniktur. Den är indelad i elva avdelningar, 
nämligen "genre", "miljö", "yrken och arbetsliv", "missbruk och krimiditet", "politik 
och sociala frågor", "halsa och sjukvård", "familjeförhållanden och relationer", 
"folkkulturer och subkulturer", "religion och livsåskådning", "geografi, natur och resor" 
samt "historia". Avdelningarna är sedan vidareindelade i underavdelningar, såsom 
"politik och sociala fiågor" i "statsskick", "politiska partier och åskAdningarM, "politiska 
missnöjesylingar", "fattigdom", "in- och utvandring, flyktingfragor", "diskriminering 
och mobbning" och "internationella organisationer". I underavdelningarna hittar man så 
indexeringstermer, ibland med underordnade termer. Under "diskriminering och mobb- 
ning" finner vi b1.a. "rasism", som har "antisemitism", "apartheid" och "Ku Klux Klan" 
som underorliade termer. "Antisemitism" har dessutom "pogrom" som underordnad 
term till sig. 

Indexering görs framst på grundval av BTJ-recensioner och baksidestexter. Katalogen 
tillåter högst sex indexeringstermer med vardera högst ca 20 bokstäver. Alla indexe- 
ringstermer måste godkännas av de bada ansvariga bibliotekarierna. 

Ca 10 000 skönlitterära titlar har nu indexerats. Man har så smått börjat indexera aven 
facklitteraturen, främst medicin och biografier, men vet ännu inte hur dessa skall skiljas 
fran skönlitteraturen vid sökningar. Anslag f m s  uppsatta på biblioteket om möjligheten 
att söka efter skönlitteratur i katalogen med hjäip av ämnesord, och man planerade att 
lagga ut alfabetiska ämnesordlistor vid låntagarnas tenninaler. 



6 Redovisning av undersökningen l 

Detta kapitel presenterar först vår undersökning och dess resultat i mycket stora drag, 
d.v.'s. de intervjuade låntagarnas kön och uppskattade ålder, antalet gjorda sökningar och 
antalet lyckade sadana etc. Sedan introducerar vi en modell for olika aspekter av skön- 
litteratur, baserad på Pejtersens AMP-system, vilken vi funnit lämplig för att analysera 
vårt material. Huvuddelen av kapitlet agnas därpå åt en redovisning av våra rön upp- 
ställd i enlighet med denna modell. Slutligen studerar vi vika ämnen låntagarna sade sig 
vara intresserade av att läsa skönlitteratur om och hur ytterligare ett antal titlar indexe- 
rats av de båda biblioteken. 

6.1 ' Översikt 

50 låntagare, utvalda för att ge en hyfsat jämn fördelning mellan olika kön och åldrar, 
intervjuades alltså på vardera biblioteket. Endast en grov uppskattning av varje låntag- 
ares ålder gjordes, då den exakta åldern, liksom könet, antogs ha marginell betydelse för 
hur låntagarna beskrev skönlitteratur. Alla låntagarna rörde sig på skönlitteraturavdel- 
ningarna. De kom att fördela sig p& följande vis: 

m Kvinnor Summa 

Malmö 

Summa Malmö 23 27 5 O 

Mölndal 

20239 år 5 16 2 1 
40-59 år 6 4 10 
60- år 1 M B 

Summa Mölndal 16 34 50 

Totalsumma 39 61 1 O0 

Som synes intervjuades relativt få personer i åldrarna 40-59 år (blott 18 st). Detta beror 
troligtvis på att undersökningen utfördes under normal arbetstid. Följaktligen är antag- 
ligen studerande, arbetslösa, föraldralediga, pensioniirer och förvärvsarbetande med 
udda arbetstider val representerade, medan de som till aventyrs besökt biblioteket under 
sin lunchrast eller dylikt knappast haft tid att svara på våra frågor. 



Vi tror att köns- och åldersfördelningen ganska val återspeglar vilka som besöker de 
båda bibliotekens skönlitteraturavdelningar. Så befanns t.ex. betydligt fler kvinnor än 
män titta efter skönlitteratur på Mölndals stadsbibliotek, medan fördelningen mellan 
könen upplevdes som ganska jämn på Malmö huvudbiblioteks skönlitteraturavdelning, 

Av de 100 intervjuade låntagarna ville två stycken inte nämna någon särskild bok eller 
något intresseomrade, men aven intervjuerna med dem ingår i materialet, eftersom det 
var uppenbart att de var ointresserade av datasökningar, och de förklarade hur de före- 
drog att söka efter böcker. Atta låntagare (en i Malmö och sju i Mölndal) kunde inte 
(eller ville inte) beskriva någon särskild bok, men nämnde ämnen som intresserade dem. 

Låntagarnas beskrivningar av böcker 
(antal beskrivningar) 

80 .. 

60 .. 
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20 .- 
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Fig. I .  

De övriga 90 beskrev böcker, men nhgra förstod inte riktigt att de skulle nämna en 
specifik skönlitterär bok (eller kunde inte komma på någon sådan). Fyra låntagare be- 
skrev böcker, som biblioteken klassificerat som facklitteratur, t.ex. Torey Haydens psy- 
kiatriska fallbeskrivningar och Cleveland Amorys En katt till jul (om en Greenpeace- 
aktivist som tar hand om en katt och vad katten ställer till med).61 Sju låntagare beskrev 
åtta serier eller verk i flera delar, t.ex. Bo Baldersons Statsrådet-serie, Jan Guillous 
Hamilton-serie och Arthur C. Clarkes Rama-trilogi. 83 beskrivningar av 77 specifika 
böcker gjordes. Dessutom beskrevs sex böcker som vi aidrig lyckades identifiera och de 
är darför inte medräknade i resten av denna statistiska översikt, utan bara med i analysen 
av beskrivningarna (styckena 6.3.1 -6.3.3). 

6 1 ~ e t  visade sig aven vid andra tillfdlen under vår tid på biblioteken att låntagarna inte 
hade riktigt kilart för sig var gränsen mellan hck- och skönlitteratur gick, eller 
åtminstone att bibliotekens (och BTJs) klassifikatörer hade en annan uppfattning om 
detta. Även klassifikatörerna var sinsemellan oense. I Malmö klassificerades antologin 
Författarnas fotbollsbok som skönlitteratur, i Mölndal som facklitteratur. 
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Malmö 

Ind. barnavd. (2) Saknas (3) 

Mölndal 

u 
hd. vux (59) 

Fig. 2. Indexering av sökta böcker (antal böcker) 

Som redan antytts var betydligt fler skönlitterära böcker indexerade i Mölndal ä n  i 
Malmö. Av de 77 beskrivna böckerna var i Malmö 20 indexerade (samt tva av barn- och 
ungdomsavdelningen), 52 ej indexerade, medan tre helt saknades i bibliotekets be- 
stånd.62 I Mölndal var 59 indexerade (samt två av barn- och ungdomsavdelningen) och 
16 ej indexerade. Likasa indexerade normalt Mölndal med flera termer än Malmö. De 
20 titlarna i Malmö hade indexerats med 35 termer, de 59 i Mölndal med 21 8 termer. I 
genomsnitt rör det sig för dessa indexerade titlar om 1,8 termerltitel i Malmö och 3,7 i 
Mölndal. 

I Malmö gjordes 44 sökningar efter specifika titlar, som låntagarna beskrev. I Mölndal 
gjordes 39 sådana. 

Malmö Mölndal 

Aterfunna (5) onid. ej At. (10) B .$ 3 ;%f<+ w- ej At. (V 6 Aterfunna (21) 

onid. ej At. (32) Ind. ej At. (8) ' 

Fig. 3. Resultat av sökningarna på resp. bibliotek (antal sökningar) 

62~om vi redan förklarat är Malmös bibliotekskatalog så konstruerad, att normalt inte 
sökningar göres enbart bland indexeringstermerna, utan i posternas fulltext (s.k. "allmän 
sökning"). Detta gjorde att tvi3 böcker i undersökningen kunde återfinnas med hjälp av 
anmärkningar i posterna. 
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Vid fem av de 44 sökningarna i Malmö återfanns den beskrivna boken. Vid de övriga 39 
återfanns den inte. Bara sju av de senare sökningarna gällde indexerade böcker, 32 
gällde icke indexerade böcker. 

I Mölndal kom däremot utfallet att bli helt annorlunda. Vid hela 21 av de 39 utförda 
sökningarna återfanns boken, vid 18 sökningar inte. Av de 18 sökningarna gällde åtta 
indexerade böcker, tio gällde ej indexerade böcker. 

Låntagarna ombads ju aven att nämna ämnen, som de var intresserade av att läsa skön- 
litteratur om. I Malmö nämnde 13 låntagare 30 sådana ämnen, i Mölndal nämnde 44 
låntagare 64 ämnen. 

Vidare tillfrågades de intervjuade om sina synpunkter pA indexering av skönlitteratur. 
Som vi redan förklarat, fick de i Mölndal bedöma den indexering som fanns, medan in- 
dexeringen i Malmö ännu inte var färdig att utvärderas på samma sätt, utan vi upplevde 
det som mer relevant att fra%a låntagarna om deras tankar om sådan indexering i all- 
mänhet. Det visade sig sålunda att 25 personer i Malmö var positiva till idén att index- 
era skönlitteratur, medan nio var negativa. I Mölndal tyckte 38 att bibliotekets indexe- 
ring var bra, medan sex var skeptiska. 

Vi frågade ju också låntagarna hur de brukade göra, när de ville hitta nigon intressant 
skönlitteratur. I Malmö valde 18 låntagare att besvara den frågan, i Mölndal 48. Många 
av dem angav flera satt att hitta god läsning, varför summan av siffrorna nedan över- 
stiger 66. Följande sätt att söka skönlitteratur nämndes: 

kända författare 
gå i hyllorna 
läst om författarenhoken 
släkt och vänner 
bibliotekets skyltning 
kategorisering 
radio1TV 
skolalutbildning 
baksidestext 
omslag 
titel 
reklam 
skönlitteraturindexering (Möindal) 
bibliotekarie 
inklistrade BTJ-recensioner 

Det klart vanligaste var att söka efter författare man uppskattat tidigare; det gjorde 42 
låntagare. 24 sade att de brukade ströva omkring bland hyllorna och titta. Fyra utpekade 



särskilt omslaget som viktigt för valet av bok, &a titeln och fem baksidestexten. En på- 
pekade t.0.m. att det var bra när biblioteket (Malmö) klistrat in BTJs sambindnings- 
recensioner i böckerna. 17 sade att de i allmänhet läst om boken eller författaren som de 
sökte efter (förmodligen recensioner), sex att de hört talas om bokenmrfattaren på radio 
eller TV. Tre brukade selläsa reklam for böcker som de blev nyfikna på. 14 fick tips från 
släkt och vänner. Fem stycken förde fiarn skola och annan utbildning som en viktig på- 
verkan på skönlitteraturvalet. Biblioteket påverkade också valet. Atta låntagare brukade 
se vad man skyltade med. Lika många brukade gå efter kategorisering (utmärkning av 
t.ex. deckare eller nya böcker genom särskild placering eller markering på bokryggen). 

. Glädjande nog använde sig tre låntagare i Mölndal redan av skönlitteraturindexeringen. 
Två sade att de brukade fiåga personalen efter boktips. 

Vi fick intrycket att fiågor om skönlitteratur som ställdes till bibliotekarierna sällan 
gällde ämnen, utan nästan alltid särskilda titlar. Eftersom den största delen av vår tid på 
biblioteken agnades åt intervjuerna med låntagarna, kunde vi naturligtvis inte notera alla 
Mgor om skönlitteratur, men vi lyckades i alla fall samla ihop åtta ärnnesbaserade så- 
dana. Bibliotekarierna tyckte inte heller att den sortens fiågor var särskilt vanliga, men 
kunde vara desto besvärligare när de kom, och menade att de var vanligare på barn- än 
på vuxenavdelningen. De frågor vi stötte på gällde böcker om Irland, indianer, anorexia, 
schizofreni, årstiden våren, lättlästa böcker på engelska om flygning, en serie böcker om 
en h i l j  i England på 1700- eller 1800-talet vars författare och titel glömts bort samt en 
lista på kärleksromaner. 

6.2 Presentation av analysmodell 

För att kunna utveckla ett låntagarvänligt indexeringssystem, anser vi alltså att man forst 
måste analysera vilka aspekter av skönlitteratur låntagarna h e r  intressanta. Vi ansluter 
oss därmed till Annelise Mark Pejtersens två antaganden om utformningen av ett index- 
eringssystem: , 

I .  The concept ofwhat a document is "about" should be defined on the basis of an empirical 
analysis of the formulations and need of groups of users within a specific information retrieval 
environment. 

2. Users' meds are multi-dimensional and the definition of the information content of the problem 
domain should reflect the dzferent aspects of a general reader's needs. An indexing system should 
be closely related to the mer's formulations of their needs and to their criteria for choosing docu- 
ments.63 

Hur går man då till väga for att genomföra en analys av låntaganias behov och formule- 
ringar? Utifiån ca 300 nedtecknade bibliotekarie-låntagarsamtal om skönlitteratur tog 
alltså Pejtersen fkam sitt AMP-system. Hon kom fram till att låntagarna ställde frågor 
som kunde indelas i &a dimensioner, nämligen ämne (subject-matter), ram, författarens 
avsikt och tillgänglighet, och med AMP-systemet indexerar man skönlitteraturen i enlig- 
het med denna indelning. Ämne vidareindelade hon i kategorierna aktivitet och 

63~ejtersen, The Book House : Modelling Users'Needs, s. 21, 
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händelseförlopp, psykologiskt utvecklingsförlopp (eller psykologisk beskrivning) och 
sociala relationer. Med ram menade hon tid och plats (geografisk såväl som social 
miljö). Med författarens avsikt avsåg hon känslomässig upplevelse respektive insikt och 
information (cognition and information). Tillgänglighet innebar fiån början läsbarhet 
och @siska egenskaper. Senare räknade hon ju även litterär forn, huvudpersoner och 
huvudpersonernas ålder hit. 

Så indelade Pejtersen låntagarnas frågor, och den indelningen används också vid index- 
ering med hennes AMP-system.% är övertygade om att en indelning av detta slag 
dessutom är en förutsättning för att kunna göra en god analys av lantagares beskriv- 
ningar av skönlitteratur, och har sålunda valt att använda tre av hennes dimensioner som 
grund för vår analysmodell, men dimensionen tillgänglighet som sådan har vi bestämt 
oss för att inte ta upp i vår egen analys. @e tre senare tillagda kategorierna passar enligt 
vår åsikt inte ialls in i den dimensionen, varom mera nedan.) Vi anser att i dimensionen 
tillgänglighet, kategorin @siska egenskaper, inte hör hemma i ett indexeringssystem 
som ska analysera bokens innehåll och kategorin läsbarhet visserligen kunde göra det, 
men är svår att bedöma i praktiken. För att analysera lantagares allmänna beskrivningar 
av böcker (och vad de uppskattade i dem), kunde i och for sig dimensionen tillgänglig- 
het vara användbar, även om troligen få vuxna väljer att beskriva en bra bok som liten 
och röd (utom möjligen Maos lilla röda). Vi valde dock att bara be om beskrivningar av 
handlingen i böckerna, eftersom vi insåg att denna fiåga skulle ge oss tillräckligt mate- 
rial för en givande analys av det komplicerade problemet att beskriva vanliga låntagares 
syn på skönlitteratur. 

De tre övriga dimensionerna (ämne, ram och författarens avsikt) använder vi sålunda i 
vår analysmodell, men bearbetade för att stämma överens med vår uppfattning att lån- 
tagarnas bild av skönlitteraturen är mer komplicerad än AMP-systemet visar. Samtidigt 
tycker vi att AMP-systemets finindelning är lite oklar och något inkonsekvent, varför vi 
nu tänker presentera egna definitioner av dimensionerna med flera underavdelningar än 
AMP-systemet erbjuder, i anslutning till att vi försöker uttolka noggrannare vad 
Pejtersen menar med sina dimensioner och kategorier. 

Av dessa dimensioner står författarens avsikt alltså hos Pejtersen f6r "The author's atti- 
tude towards the subject. The set of ideas and emotions which the author wants to com- 
municate to his readers.".64 Hit räknar hon dels de känslor författaren vill väcka fias 
läsaren, som skräck, glädje, spänning etc., dels bokens "tema", med vilket hon tycks 
mena ungefar dess budskap eller de kunskaper författaren vill förmedla: 

Forfatterens erkendelses/oplysningsm~ssige hensigt er identisk med bogens tema, dejineret -m 
den herskende og gennemgdende ide i bogen, som indirekte siyrer valget af emnet og dets struktur. 
Klassifikationen af en bogs erkendelses/oplysningsdimension foretages på baggrund af en analyse 
af bogens tema. 
Denne procedure rettes mod de mere abstrakte, immanente forhold i et sbnlitter~rt v~rk.65 

64~ejtersen, The Book House : Modelling Users'Needs, s. 29. 
65~ejtersen, KlassiJilCation af skanlitteratur, s. 10. 
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Författarens avsikt har alltså Pejtersen ansett så viktig att hon har gett den en egen 
dimension i sin indexering. Själva anser vi att författarens avsikt som sådan är omöjlig 
att fastställa. Om än författaren uttalar sig offentligt om sin avsikt, vilket inte är så väl- 
digt vanligt, kan man inte helt utesluta att hanhon av någon anledning avsiktligt ljuger 
om denna eller själv är omedveten om varför hanhon skrivit boken. En analys kanske 
ibland kan komma f i a .  till författarens avsikt, men det finns ingen möjlighet att kon- 
trollera detta, utan tolkningen måste bli subjektiv. I vår analysmodell kan dock dimen- 
sionen författarens avsikt forsvara sin plats som ett utrymme för låntagarnas och indexe- 
ramas tolkningar av vad fdrfattaren kan ha haft för avsikter med sin bok. Vi väljer följ- 
aktligen att låta dimensionen författarens avsikt stå för de mera svåråtkomliga aspekt- 
erna av boken, vilka ligger utanfor själva handlingen i mera inskrankt mening. Pejtersen 
använder kategorierna känslomässig upplevelse respektive insikt och information. Vi 
väljer i stället att tala om läsupplevelse och budskap. Dessutom &r vi hit begreppen 
litterär form, lånat motiv och genre. Kategorin litterär form har Pejtersen infort under 
dimensionen tillgänglighet, men vi anser att det snarare rör sig om ett satt att skriva 
boken som författaren medvetet valt, d.v.s. en aspekt av boken utanfor själva hand- 
lingen. Den litterära formen behöver inte göra boken mer eller mindre lättillgänglig. 
Lånat motiv är ett begrepp som vi själva skapat for att lämna utrymme för uttryck som 
beskriver varifran författaren lånat sin historia, om hanlhon inte hittat på den själv. En 
sådan källangivelse har foga med själva handlingen att göra, men författaren har för- 
modligen avsiktligt valt att låna sitt motiv, varför sådana uttryck hör hemma i dimensio- 
nen "Författarens avsikt". Genrer förekommer i olika dimensioner i AMPdsystemet be- 
roende på vilken sida av genrerna låntagaren är intresserad av. Vi har valt att placera 
detta, i och for sig något vaga, begrepp på ett särskilt ställe i vår analysmodell, nämligen 
under författarens avsikt. Eftersom det är ett levande begrepp för vissa indexerare såväl 
som många låntagare, tycker vi att det maste behandlas i en särskild avdelning, for att 
inte försvinna i mängden. Inte desto mindre håller vi med Pejtersen om aa  genreuttryck 
kan stå for många olika aspekter av boken. Genrer bygger i allmänhet på en sorts över- 
enskommelse mellan författaren och läsarna om vissa konventioner, som är gemen- 
samma för en grupp böcker. För att genrebeteckningen skall ha någon mening, måste 
boken jämföras med andra av samma slag. I någon mån hanför sig alltså aven detta be- 
grepp till något utanfor själva handlingen i den aktuella boken. 

Som vi tolkar Pejtersen, ställer hon författarens avsikt i motsats till ärme och ram. 
Dessa är då konkreta delar av bokens handling, vilka bokens huvudpersoner mycket väl 
kan vara medvetna om, i motsats till bokens genre, författarens budskap etc. 

Ramen definierar Pejtersen som "The setting in time and place chosen by the author as 
the scenario of his work.".66 Hit räknar hon tiden och rummet, d.v.s. det geografiska 
rum som utgör bakgrund för handlingen, men även social miljö och yrke. Med social 
miljö menar hon samhällsstrukturer, klasser och bakgrundsmiljö i andra meningar än 
den rent geografiska. Hit har hon till synes ocksa räknat arbetsplatser, eftersom hon 

66~ejtersen, The Book House : Modelling Users' Needs, s. 29. 
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kunnat koppla yrken till denna kategori. Vi har delat upp dimensionen i tid, geografiskt 
rum och allmänt rum. Med allmänt rum menar vi platser av en viss karaktär utan geo- 
grafisk bestämning, såsom skolor, arbetsplatser, skogen, havet etc. Yrken hänför vi där- 
emot inte till denna dimension. 

Ämne är den mest omdiskuterade av Pejtersens dimensioner. Med rätta har hon kritise- 
rats för sina vaga definitioner av begreppet, t.ex.: 

Subject-matter is defined as the matter dealt with in the book67 

En cirkeldefinition så god som någon annan, vilket Beghtol ~åpekat.6~ Ibland har 
Pejtersen dock utfórligare förklarat vad hon menar: 

hdimens ionen  refererer til det eksplicitte materiale og den konkrete del afvirkligheden, som 
forfaeren har benyttet for at opnå sit formål med bogen. Emnekategorien er nae forbundet med 
forfatterens erkendelses/oplysningsmcessige intention, idet hans ideer "materialiseres" i et bestemt 
emne. ~ h n e t  kan naturligvis utbykke og vEre del af forskellige ideologier. Emneaspektet kan oJte 
identiJiceres vedpersoners handlinger i konkrete situationer med typiske egenskaber og hand- 
lingsfrl0b. Alrtallet af ekristerende ogpotentielle emner i sbnlitteraturen er uendeligt.69 

Här finner vi stöd för vår tolkning att dimensionen ämne står för den konkreta hand- 
lingen i boken (med ram som bakgrund). "Ämnet" kan jamföras med "temat" (jfr. ovan), 
som utgör budskapet som författaren vill förmedla med hjälp av den konkreta hand- 
lingen och darför är en del av dimensionen författarens avsikt. "Ämne" är dock en val- 
digt vag term, som analyserats i många hyllmeter teoretisk litteratur.70 Utan att här när- 
mare gå in på att diskutera vilken tolkning av begreppet "ämne" som skulle vara mest 
naturlig i fråga om skönlitteratur, hävdar vi att Pejtersens användning av ordet är väldigt 
speciell. Det skulle ligga närmare till hands att tolka "ämnet" som bokens "tema" eller 
budskap, så att ämnet för Fjodor Dostojevskijs Brott och straffskulle kunna sägas vara 
t.ex. skulden. Den dimension som Pejtersen kallar "ämne" tänker vi använda oss av, 
men i stället for "ämne" kommer vi att benämna den "fenomen", eftersom vi tycker att 
detta ord åtminstone något battre förklarar vad det handlar om. Fenomen i boken kan 
vara händelser, psykologiska tillstånd och relationer, d.v.s. Pejtersens kategorier händel- 
seförlopp, psykologiskt utvecklingsförlopp (eller psykologisk beskrivning) och sociala 
relationer. Här finner vi aven att huvudpersonerna passar battre in än under dimensionen 
tillgänglighet, då de ofta utgör en väsentlig del av bokens handling och med lite god 
vilja kan ses som feizomen i bokens verklighet. 

Vi kommer att begagna oss av en helt annan indelning av dimensionen än Pejtersens, 
som med sina kategorier bara tar upp enstaka sidor av en boks handling. Liksom man i 

67Pejtersen, "A New Approach to the CIassification of Fiction", s. 21 1. 
68~eghto1, "Access to Fiction ... Part II", s. 22-23. 
f ejt tersen, Klassifikation af skenlitteratur, s. 9. 
70Birger Hjarland, Emnerepraesentation og informationssegning : bidrag till en teori 
på kundskabsteoretisk grundlag. - Borås : Valfrid, 1993. - (Skrifter fiån Valfrid ; 4) 
utgör ett par hyllcentimeter därav, och sammanfattar tidigare forskning i ämnet "ämne". 
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språkvetenskapen delar upp meningar i subjekt, predikat, objekt etc. tycker vi att man 
kan saga att en roman handlar om personer eller djur som gör någonting, upplever något 
etc. Dimensionen fenomen indelar vi darför i aktörer (personer eller djur motsvarande 
subjekt) och deras egenskaper, händelseförlopp (konkreta handlingar motsvarande pre- 
dikat), känslor (psykologiska upplevelser hos en aktör, motsvarande predikat), relationer 
(flera aktörers upplevelser av sitt förhållande till varandra, motsvarande predikat), före- 
mål (motsvarande ackusativobjekt) och abstrakta fenomen (abstrakta delar av tillvaron 
som aktörerna har ett förhållande till, motsvarande ackusativobjekt). (På samma satt kan 
man saga att ramen motsvarar tids- och rumsadverbial.) 

Låt oss illustrera hw: vår indelning kan motsvara olika satsdelar med nigra fingerade 
exempel: 

Aktör: Robin Hood ger järnet. (subjekt) 
Händelseförlopp: Robin Hood spänner bågen. (predikat) 
Känsla: Robin Hood blir förälskad. (predikat) 
Relation: Robin Hood genomgår en akienskapskiis. (predikat) 
Föremål: Robin Hood hittar en skattkista. (ackusativobj .) 
Abstrakt fenomen: Robin Hood ser döden i vitögat. (ackusativobj .) 
Tid: Robin Hood strider i sbmningen. (tidsadverbial) 
Geografiskt mm: Robin Hood rider västerut. (rumsadverbial) 
Allmänt rum: Robin Hood kämpar vidare i det mystiska slottet. (rumsadverbial) 

Det måste dock betonas att det inte är de språkiiga formerna utan innebörden vi analys- 
erar. 

Inspirerade av Pejtersens AMP-system har vi tagit fram en analysmodell, som alltså ser 
ut på följande vis(paragr&ummer inom parentes): 

AMP-systemet Anderssons & Holsts analysmodell 

l. Ämne 1. Fenomen (6.3.1) 
1A. Aktörer och deras egenskaper (6.3:lA) 

l a. Aktivitet och hiändelse- 1B. Händelseförlopp (6.3.1B) 
förlopp 

l b. Psykologiskt utvecklings- 1 C. Känslor (6.3.1 C) 
forlopp/psykologiska 
beskrivningar 

l c. Sociala relationer ID. Relationer (6.3.1D) 
1 E. Föremål (6.3.1E) 
IF. Abstrakta fenomen (6.3.1F) 

2. Ram 
2a. Tid 
2b. Plats 

2. Ram (6.3.2) 
2A. Tid (6.3.2A) 
2B. Geografiskt rum (6.3.2B) 
2C. Allmänt rum (6.3.2C) 



3. Författarens avsikt 3. Författarens avsikt (6.3.3) 
3 b. Insikt och information 3A. Budskap (6.3.3A) 
3a. Kthslomässig upplevelse 3B. Läsupplevelse (6.3.3B) 

4. Tillgänglighet 
$a. Läsbarhet 
4b. Fysiska egenskaper 
4c. Litterär form 3C. Litterär form (6.3.3C) 
4d. Huvudpersoner 
4e. Huvudpersonernas ålder 

3D. Lånat motiv (6.3.3D) 
3E. Genre (6.3.3E) 

o 1 A, aktörer och deras egenskaper, är personer, djur eller organisationer med fram- 
trädande roll liksom deras konkreta egenskaper. 

o lB, händelseförlopp, är konkreta handlingar som aktörerna utför eller blir utsatta för. 
o 1 C, känslor, är inre, psykologiska upplevelser hos en aktör. 
o ID, relationer, är aktörers upplevelser av sitt förhållande till varandra på ett person- 

ligt plan. 
1 E, föremål, är konkreta foremåi inklusive fordon. 
IF, abstrakta fenomen, är främst ideologier, övernaturliga fenomen samt forhållan- 
den till samhällsskikt och dylikt. 

2A, tid, är tidpunkter och tidsperioder. 
o 2B, geografiskt rum, är specifika platser i universum, inklusive påhittade sådana. 
o 2C, allmänt rum, miljöer utan särskild geografisk förankring, d.v.s. hus, viss sorts 

terräng, arbetsplatser etc. 

3A, budskap, är idéer eller kunskaper som forfattaren velat sprida med sitt verk. 
3B, läsupplevelse, är en känslomässig upplevelse som författaren kan ha haft för av- 
sikt att framkalla. 

o 3C, litterär form, är språkbruk eller andra stilistiska särdrag. 
3D, lånat motiv, är en historia från andra kallor som författaren valt att aterberatta. 
3E, genre, är en grupp böcker med en egen benämning och vissa gemensamma drag 
vilka författarnä kan ha varit medvetna om. 

Vi kommer att förklara närmare vad vi menar med dessa olika underavdelningar och hur 
de skiljer sig fran varandra, när vi nu går igenom vårt material. 

6.3 Presentation av resultat 

Vart material består alltså av låntagarnas beskrivningar av skönlitteratur, deras förslag 
till söktermer och de indexeringstermer som använts för de aktuella böckerna. Det har 
här delats upp i de tre dimensionerna och deras underavdelningar. Låntagamas beskriv- 
ningar och söktermer var så likartade att vi valt att redovisa dem i klump, medan 



indexeringen skett enligt helt skilda system på de två biblioteken, varför de redovisas 
var för sig. 

I stycke 6.1 visade vi att låntagarna 83 gånger beskrivit och föreslagit sijktemer för 
sammanlagt 77 kända skönlitterära titlar, sex gånger för okända titlar som vi aldrig 
återfann, åtta för serier och fjm för fackböcker (som låntagarna m å g  var skönlittera- 
tur). Det ger oss ett material omfattande sammanlagt 101 beskrivningar av skönlitteratur 
med söktermer. Eftersom fackböckerna indexerats på ett helt annat satt liksom de 
böcker som barnavdelningarna indexerat och de olika böckerna i serierna indexerats 
(eller inte) var för sig, räknade vi bort dem vid studiet av indexeringen. 59 av de övriga 
beskrivna titlarna hade indexerats i Mölndal och 20 i Malmö. (Vi har alltså tittat på in- 
dexeringen av titlarna såväl på det bibliotek d& de beskrevs som på det andra bibliote- 
ket, vilket har gjort det möjligt att jämföra de bada bibliotekens indexering av varje 
titel.) Då vi alltså har betydligt mindre material av indexerade sökta titlar än låntagares 
beskrivningar och söktermer, kan ingen jamförelse göras rätt över. 
(~ndexerin~ss~stemen tillåter ju dessutom inte mer än ett begränsat antal termer för varje 
titel, medan låntagarna fick föreslå hur många söktermer som helst och tilläts göra sa 
långa beskrivningar som de fann nödvändigt.) 

Vi får nöja oss med att försöka ana tendenser i fkåga om vilka aspekter man valt att in- 
dexera och påvisa var det tycks finnas skillnader jämfört med vilka aspekter låntagarna 
beskriver. Alla indexeringstermer och föreslagna söktenner måste anses kunna stå för 
aspekter som indexerarna respektive låntagarna tycker är viktiga. I handlingsbeskriv- 
ningarna använder låntagarna oftast ett naturligt språk med hela meningar och därför är 
rimligtvis vissa ord mest till för att binda ihop de centrala begreppen. Vi har sålunda 
sållat bort ord som "och", "men", "han", "en kvinna" etc., vilka bedömts som alltför 
vaga, innan vi sorterat upp resten av begreppen enligt vår analysmodell. Än en gång, vår 
analysmetod är kvalitativ. De siffior som nämns för att ge någon sorts helhetsbild kan 
inte anses som definitiva, eftersom vi stöter på en del gränsfall och har de ovan nämnda 
faktorerna att ta hänsyn till. Fem ovanligt svårplacerade begrepp har vi samlat för sig 
under rubriken "Gränsfall". 

I samband med genomgången kommer vi närmare att förklara vad vi menar med de 
olika underavdelningarna och diskutera några problematiska gränsfall. Exemplen är inte 
helt ordagranna citat, eftersom vi inte haft möjlighet att spela in intervjuerna, men vi 
tror ändå att vi har lyckats återge beskrivningarna ganska väl, tack vare att W antecknade 
stödord under själva intervjuerna och renskrev materialet kort dar efter. 

6.3.1A Aktörer och deras egenskaper 

Med aktörer menar vi uttryck för personer eller djur, sasom personnamn, yrkeskate- 
gorier och nationaliteter, liksom organisationer med framträdande roll. Till gruppen 
räknas också uttryck för konkreta egenskaper hos aktörerna, såsom deras ålder, sjuk- 
domar, civilstånd etc. 



6.3.1A.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Det visade sig att låntagarna gärna nämnde aktörer i sina handlingsbeskrivningar, när- 
mare bestämt i 35 beskrivningar. Exempel 1: 

Dvärgar klar ut sig, skrammer folk under Halloween-helgen Deckaren heter Carella 

Så beskrev en ca 40 år gammal kvinna i Malmö Ed McBains Tricks. Hon använder tre 
beteckningar för aktörer, namligen "dvärgar", "deckaren" och "Carella". "Folk" anser vi 
däremot vara för vagt för att räknas som en aktör. Snarare är hela utrycket "skrämma 
folk" att betrakta som en handling, ett händelseförlopp. Ex. 2: 

En läkare, född i Indien, fyttar till Kanada och jobbar dar, upplever rotlöshet såsom invandrare. 

Här talar en 30-årig man i Malmö om John Irvings Cirkusens son. "Läkare" och 
"invandrare" är aktörer. Ex. 3: 

En romersk grabb, Marcus, växer upp under biblisk tid, har nhgon sorts Iibare eller trollkarl men 
trollkarl är inte heller ratta ordet. 

En kvinna i Malmö i 20-30-årsåldem upplevde tv& aktörer som väsentliga i Marianne 
Fredrikssons Den som vandrar om natten, men hade svårt att hitta något bra ord for den 
andre av dem. Ex. 4: 

Den handlar om en man som öppnar åkeri i England runt sekelsk@et, som heter Swaan [eller 
Swan, stavningen osäker] någonting. 

En ca 65 år gammal kvinna i Mölndal beskrev en bra bok hon läst på detta vis, men ty- 
värr hade hon glömt bort författaren och titeln, och indexeringen visade sig inte tillräck- 
ligt effektiv för att återfinna boken ändå, om nu biblioteket köpt in den. Ex. 5: 

Det ar om hundar och vargar. 

En man i Mölndal i 50-60-årsåldern tyckte sig därmed ha uttömt Jack Londons Varg- 
hunden på sitt viktigaste innehåll. Man fi-Agar sig dock om han inte hunnit glömma vad 
boken egentligen handlade om och gissade sig fhm med ledning av titeln. Ex. 6: 

Ja, den handlar om Sydamerika och det ar andar med i den. Oj, nu sa jag nästan titeln! 

Den 35-ariga kvinna i Mölndal som fallde detta yttrande trodde att hon inte fick avslöja 
titeln förrän efter sökningen. Det visade sig, kanske inte särskilt överraskande, att boken 
hon tänkte på var Isabel Allendes Andarnas hus. Andar är svårgripbara väsen, men här 
antar vi att kvinnan tänker sig dem som någon sorts spöken eller personer. Liksom i 
fråga om Londons bok ovan undrar vi hur mycket låntagaren egentligen minns av boken 
mer än titeln och scenen för handlingen. Ex. 7: 



Lite romantik, lite om kyrkan. En byggmastare jobbarpå ett gods. Sonen på godset vill gifta sig, 
men får inte. Byggmästaren blir arbetslös. Hans hustru dör i skogen. Ett barn lämnas åt munkar. 
Byggmästaren far bygga en katedral. Han tranar en annan kvinna. Hennes son blir byggmästare. 
Pojkens far hade mördats av präster. 

En 40-50-årig kvinna i Malmö beskrev Ken Folletts Stormarnas tid (Svärdet och spiran, 
del 1) på detta vis. "Kyrkan" har vi tolkat som en stor organisation, som kvinnan tyckte 
hade en fiamträdande roll i boken. I övrigt handlar ju hennes beskrivning om bygg- 
mästaren och personer i hans närhet. Ex. 8: 

Det handlade om en kyrkokör i England och deras uppleveIser under ett år. 

En kvinna, 55-60 år, i Mölndal hade glömt författaren och titeln, men den åtminstone i 
detta fall eminenta indexeringen på platsen kunde ta fram en bok om kyrkokörer, näm- 
ligen Lena Fagerströms Ett särskilt tack till &ren, och kvinnan fick på detta satt åter- 
knyta bekantskapen med titeln på sin kärt ihågkomna kyrkokörsskildring. "Kyrkokör" 
räknar vi som en organisation. 

Aktörers konkreta egenskaper nämndes i åtta handlingsbeskrivningar. Ex. 9: 

En kvinnas uppvht i Afiika, hennes IN som ogift i England, där hon jobbar för en man med 
. mentalsjukffu. Serien börjar kanske på 1920-talet och slutar någon gång iffamtiden, då en stor 

katastrof för mänskligheten intraffar. 

Så skildrades handlingen i Doris Lessings serie Våldets barn av en 30-årig kvinna i 
Malmö. "Mentalsjuk" är en typisk aktörsegenskap. "Ogift" kan kanske tyckas vara lite 
vagt, men 30-åringen skulle inte ha nämnt att huvudpersonen var ogift, om det inte hade 
någon betydelse for hennes upplevelse av boken. Ex. 10: 

Den handlar om en filmregissör som är schizofren. 

En 30-årig kvinna på Mölndals stadsbibliotek använder benämningar på en aktör och en 
hos honom framträdande egenskap, för att beskriva Marianne Ahrnes Äppelblom och 
ruiner. 

Också när låntagarna föreslog söktermer, var det populärt att nämna aktörer. 34 bok- 
beskrivningar Atföljdes av sökningar på aktörer (ibland jämte sökningar på händelse- 
förlopp eller något annat). Ex. 1 1 : 

Om barn och barns alhrar. 

En 20-årig kvinna i Malmö beskrev Mare Kandres I ett annat land på detta satt. "Barn" 
har vi i beskrivningarna funnit för vagt för att räknas med som aktörsuttryck, men när 
kvinnan föreslog en sökning på just "barn", måste det anses vara betydelsefullt nog för 
att räknas. 

I övrigt ser vi att låntagarna gärna föreslog sökningar på existerande eller f.d. existe- 
rande personer, om sådana förekom i boken, eller rentav om de bara hade någon 



anknytning till handlingen. Således föreslogs "Rembrandt", "Sokrates" och "Aristoteles" 
som söktermer för Joseph Hellers Se bilden, "Palme" som sökterm f6r Kjell Espmarks 
Hatet (trots att Palme aldrig nämns vid namn, eftersom låntagaren såg anspelningar på 
honom i boken), samt "Karl XII" som sökterm för Elsi Rydsjös Kristallen denfina. Den 
sistnämnda boken handlade enligt låntagaren visserligen inte om Karl XII, men hon 
hävdade att den utspelade sig på den tiden.71 

Påhittade personer användes däremot sällan som söktermer, endast i två fall, i &åga om 
K. Arne Bloms serie om Loman och den oidentifierade boken om åkeriägaren 
Swan/Swaan i ex. 4. 

13 gånger sökte man på yrken, t.ex. "spioner", "författare", "konstnärer", "läkare", 
"fiskare", "jurister" och "politiker". I sex fall föreslogs olika djurarter, t.ex. "vargar" och 
"hundar" i anslutning till ex. 5. 

I exemplet två sade en låntagare att Cirkusens son handlade om en läkare som flyttade 
från Indien till Kanada och upplevde rotlöshet som invandrare. Tydligt är dock att det 
viktiga i boken för låntagaren var huvudpersonens uppbrott fran Indien och utvandring 
till Kanada, eftersom "invandrare", men inte "läkare", föreslogs som söktenn. 

I ex. 7 nämnde låntagaren i sin beskrivning av Stormarnas tid "kyrkan", för att sedan 
tala mera utförligt om en byggmästares upplevelser och därvid i förbifarten nämna några 
munkar. Som söktermer föreslog hon b1.a. det relativt abstrakta begreppet "kyrkan" och 
"munkar", men inte "byggmästare". I stalet valde hon "byggnadskonst" (ett ord som vi 
tolkat som ett uttryck for händelseförlopp). Kanske trodde hon att hon skulle använda 
samma sorts termer som man brukar använda när man Frågar efter facklitteratur på 
bibliotek. 

Som söktenner föreslogs konkreta egenskaper vid sju tillfallen. Fyra gånger sökte lån- 
tagarna på sjukdomar och tre gånger på "fattigdom" (en av gångerna aven på 
"arbetslöshet"). I ex. 9 talades om Doris Lessings Våldets barn. Låntagaren valde b1.a. 
att söka på "mentalsjukdomar" och "psykiska sjukdomar". I ex. 10 beskrevs Äppelblom 
och ruiner som en bok om en schizofren filmregissör. Söktermen "schizofreni" gav i 
Mölndal Atta traffar, varibland den sökta titeln. Hade låntagaren valt att söka p& 
"filmregissör" eller "filmregissörer", hade boken inte återfimnits. 

6.3.lA.II Indexeringen 

Av de sökta böcker som indexerats i Malmö hade fyra tilldelats indexeringstermer av 
typen aktör, nämligen "Eva" (Marianne Fredrikssons Evas bok om Adam och Eva), 

71Enligt Mölndals stadsbiblioteks indexering är dock Kristallen denfina en 
herrgårdsroman som utspelar sig på 1 Soo-talet, medan Elsi Rydsjös Karolinas Poltava 
och Kommer aldrig solen? är historiska romaner om svenskt 1700-tal, Karl XII, 
karolinerna och krigsfangar. 
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"indianer" (Tony Hillermans Tidstjuven), "döttrar", "föräldrar", "mödrar" (dessa tre 
jämte "mänskliga relationer" termer for Marianne Fredrikssons Anna, Hanna och 
Johanna) och "katter" (Akif Pirinvis Felidae). Två av dessa söktes också på två av de 
nämnda aktörstermerna, "indianer" och "katter". Anna, Hanna och Johanna söktes där- 
emot på "kvinnoskildring" och "släktroman" (genrer). Ingen av de intervjuade lån- 
tagarna valde att söka på så vaga termer som "döttrar", "föräldrar" och "mödrar" utom 
kvinnan i ex. 1 1 (som sökte på "barn"). Relationstermen "mänskliga relationer" kan där- 
emot mycket väl vara användbar. 

I två fall hade böcker i Malmö indexerats med termer för konkreta egenskaper, nämligen 
"schizofreni" (Äppelblom och ruiner i ex. lo), "blindhet" och "handikappade" 
(Marianne Fredrikssons Blindgång). Äppelblom och ruiner söktes på just "schizofreni" i 
Mölndal (som nämnts ovan), Blindgång däremot på "relationsroman" och "Sverige" 
(genre och geografiskt m). 

I Mölndal hade 22 av titlarna indexerats med aktörsuttxyck. 

Atta av dem hade indexerats med namn på påhittade personer eller släkter, t.ex. 
"Carella, Steve" (Ed McBains Tricks i ex. l), "Lynley, Thomas" (Elizabeth Georges Till 
minnet av Edward) och "Trueba" (slaktnamn i Isabel Allendes Andarnas hus, ex. 6 
ovan). Flertalet av dem var deckare. Fyra namn på verkliga personer hade använts som 
indexeringstermer, nämligen "Bergling, Stig" (Jan Guillous Fiendensfiende), "Tolstoj, 
Leo" (Carola Hanssons Andrej), "Brahe" och "Sparre" (båda om Rune Pär Olofssons 
Arans tinnar). Därtill kommer "Eva" som term för Evas bok, nämnd ovan. (Huruvida 
Eva är att betrakta som en verklig person eller påhittad är en teologisk Mga, i vilken vi 
inte tänker uttala oss här.) 

Vi har redan sett att låntagarna gärna sökte efter böcker med hjälp av namn på verkliga 
personer, men sallan använde namn på fiktiva karaktärer. Till minnet av Edward be- 
skrevs i Malmö, dels av en 30-årig kvinna så här (ex. 12): 

En pojke försvinner. Han visar sig ha blivit kidnappad 

Hon sökte sedan på "kidnappning", "deckare", "England", "1900-talet" och "USA". En 
annan kvinna, ca 30:40 år, firnstallde handlingen på detta vis (ex. 13): 

Två parallella handlingar, en om huvudpersonen privat och en annan om hur han löser en mord- 
gåta på en internatskola. Boken skildrar interaktion mellan människor och arbetslivetspåverkan 
på privatlivet. 

Hon sökte på "mord", "internatskolor", "psykologi", "arbetsliv/arbetslivet", "deckare" 
och "psykologisk deckare". "Internatskolor" gav i Malmö två traffar, varav en var den 
sökta deckaren. (Detta var den enda använda indexeringstermen i Malmö. I Mölndal var 
"internatskola" en av termerna.) Ingendera låntagaren nämnde huvudpersonens namn, 
vilket Mölndals bibliotek gjort till en sökmöjlighet. Kanske trodde de inte att deckarens 
namn skulle vara sökbart, vilket det inte heller var i Malmö. Det är ocks% mycket möj- 
ligt att de inte kom ihåg namnet. Vi förestäiler oss att det är relativt få namn på 



påhittade figurer som verkligen är ett begrepp för allmänheten, typ Sherlock Holmes, 
Pippi Långstrump, James Bond, Dracula och några till. Thomas Lynley har knappast 
uppnått samnia status ännu. 

Atta indexeringstermer (varav två om samma bok) betecknar i Mölndal yrken, såsom 
"gatsopare", "läkare", "fiskare" och "karolinerna". I ex. 3 såg vi hur en kvinna hade svårt 
att hitta ett bra ord för "någon sorts lärare eller trollkarl" i Marianne Fredrikssons Den 
som vandrar om natten. I Mölndal hade indexeringstermen "kaldéer" använts.72 Frågan 
är om särskilt många läsare kommer ihåg en sådan speciell (och något tvetydig) term. 
Däremot ger det förstås en möjlighet för någon som stött på begreppet någon annanstans 
att f"a läsa om fenomenet i skönlitterär form. 

Organisationsbeteckningar som användes i Mölndal var "ordenssällskap", "Säpo", 
"maffian" och "kyrkokör" (jfr. ex. 8). 

Fyra böcker hade i Mölndal indexerats med termer för konkreta egenskaper, nämligen 
"utvecklingsstörning" (två titlar), "handikapp", "ålderdom", "psykisk sjukdom", 
"schizofreni" och "sjukdomar". Det rörde sig alltså nästan enbart om sjukdomar. 

Vi har sett att låntagarna väldigt gärna nämnde aktörer i sina handlingsbeskrivningar 
och ofta också sökte på dem. Personnamn använde de mest i Faga om verkliga personer. 
Mölndal indexerade ganska ofta på aktörer, och använde namn på påhittade figurer mer 
än låntagarna. Både låntagama och Mölndals stadsbibliotek nämnde relativt många 
gånger yrken och sjukdomar. Malmös indexering var begränsad, men vi anar en vilja att 
indexera sjukdomar. 

6.3.1B Händelseförlopp 

Med händelseförlopp menar vi, som sagt var, konkreta handlingar som aktörerna utför 
eller blir utsaha för. De skiljer sig från känslor och relationer, som är en sorts fenomen 
som rör sig i aktörernas inre. Trots det är det svårt att dra gränser för vad som är att 
räkna som en konkret handling. Ofta kan det vara längre h e r  som beskriver händelse- 
förlopp, utan att man kan peka ut något ord som ensamt uttrycker detta. Vid analysen av 
handlingsbeskrivningarna är det darfor stundom hopplöst att räkna antalet uttryck for 
händelseförlopp. Man får då nöja sig med att konstatera om en serie händelser utgör en 
viktig del av låntagarens beskrivning eller inte. Mera kortfattade beskrivningar ger föfj- 
aktligen inte så mycket utrymme för händelseförlopp, och man anar att siväl låntagarna 
som indexerarna hade svårt att precisera händelser med egna termer. 

72"Kald6" definieras som "person tillhörande ett semitiskt folk i det forna Babylonien" 
med tillägget "ibl. av. som beteckning för astrologer och magiker" i Svensk ordbok I 
utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. - Stockholm : Esselte, 1986, s. 558. 
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6.3.1B.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

33 beskrivningar av böcker innehöll uttryck for händelseförlopp. Mhga andra innehöll 
naturligtvis också ord och fraser, som beskrev handlingar, men som var for vaga för att 
räknas med. Ex. 14: 

Den handlar om en kvinna som bor inne i skogen med sin gubbe och hans bror. De är fattiga stat- 
are. 

En kvinna i Mölndal, ca 65 år, beskrev Moa Martinsons Den osynlige älskaren på det 
viset. "Bor" och "är" är ju visserligen verb, men kan knappast sägas åskådliggöra något 
händelseförlopp i vår mening. På samma vis menar vi att ex. 3 ovan är en beskrivning 
utan händelseförlopp, eftersom uttrycken "växer upp" och "har någon sorts lärare eller 
trollkarl" är for vaga för att räknas som konkreta handlingar. Ex. 15: 

Den är svår att beskriva. Fantastiska atentyr! Antingen hander det inte mycket eller ocbå händer 
det förfarligt mycket. 

Detta var en 60-årig Malmö-kvinnas fascinerande sammanfattning av Paul Austers 
Månpalatset. "Fantastiska äventyr'' anspelar helt klart på någon sorts händelseförlopp, 
men det framgår inte alls av vad för slag. Man får nastan intrycket att det inte spelar så 
stor roll, utan att bokens attraktionskraft för denna dam ligger p& ett annat plan. 

Konkreta handlingar skildras däremot i ex. 1, där det sades att dvärgarna klädde ut sig 
och skrämde folk under Halloween-helgen. Ex. 7 var fullt av olika sorters handlingar: 

Lite romantik, lite om kurkan. En byggmästare jobbar på ett gok.  Sonen på godset vill gifta sig, 
men får inte. Byggmästaren blir arbetslös. Hans hustru dör i skogen. Eit barn liimnas åt munkar. 
Byggmästaren får bygga en katedral. Han träffar en annan kvinna. Hennes son blir byggmästare. 
Pojkens far hade mördats av prater. 

Här ser vi några problematiska uttryck. "Jobbar" är i sig en väldigt vag term, som skulle 
kunna uttrycka nastan vilken syssla som helst betraktad som ett arbete, men "en bygg- 
mästare jobbar på ett gods" mbte tolkas som att byggmästaren jobbar med att bygga 
någon sorts hus på godset. "Vill gifta sig" torde kunna ses som en känsla, medan "får 
inte" beskriver ett rådande tillstånd, som är så vagt att det inte kan placeras in i vår ana- 
lysmodell. "Blir arbetslös" motsvarar här "far sparken", vilket måste sägas vara en kon- 
kret handling aktören utsatts for, liksom ''länmas åt munkar". "Dör" är konkret så det 
förslår. "Får bygga en katedral" skulle möjligen kunna innebära att byggmästaren fick 
byggnadslov för en katedral utan att utnyttja detta, men det är nog betydligt troligare att 
låntagaren menade att han började bygga en. Likaledes betyder "traffar" knappast bara 
"kommer i kontakt med" eller "stöterpå" utan snarare "möter och inleder en kärleksaffär 
med". "Blir byggmästare'' tycks implicera en längre tid som byggnadsarbetare och 
byggmästarlärling, och iir enligt vår mening val vagt för att betecknas som ett händelse- 
förlopp. "Hade mördats" skulle vara ett händelseförlopp om det uttryckte en handling 
som en aktör utsattes för inom ramen for bokens handling. Så som kvinnan framställde 



handlingen får man dock snarare intrycket att fadern mördats redan innan handlingen i 
boken börjar. 

I ex. 12 är givetvis "försvinner" ett händelseförlopp (skillnaden mellan att vara närva- 
rande och att ha försvunnit är nog så konkret). "Visar sig ha blivit kidnappad" påminner 
om "hade mördats" ovan, men tillsammans med "försvinner" i meningen innan måste 
beskrivningen tolkas som att pojken blir kidnappad först inom bokens handling. 

I ex. 16 bjuder en ca 60-årig man i Malmö på massor med uttryck for händelseförlopp i 
sin beskrivning av Henning Mankells Daisy Sisters: 

En tös vid norska gränsen brevväxlar med en annanflicka. Hon blir med barn nar hon är 17 år, 
far tre barn. Ett av dem får barn i tonhen. Någon i slakten jobbar som kranskötare i Mellan- 
sverige, någon annan tillverkar asbestplattorpd en eternitfabrik i Lomma. Sandviken ar också med 
ochflera abortforsök Någon har en forrymd grabb på lufien som kompis. De skjuter en gubbe 
ihop och reser till Madeira. Enflicka blir valdtagen. Handlingen utspelar sig 1941-1981.73 
Raggare, industriarbetare och Hallsberg namns också. 

Den uppenbarligen mycket dramatiska historien vimlar av konkreta handlingar, var- 
ibland vi räknar "jobbar som kranskötare" på samma satt som "en byggmästare jobbar 
på ett gods" ovan. Mannen tyckte att det var svårt att beskriva hela boken med enstaka 
termer, vilket vi har all förståelse för. Händelseförlopp är ju ofta svåra att h g a  i en en- 
sam söktexm. Mannen föreslog i alla fall söktermerna "aborter" (för "abortförsök", som i 
och för sig hade varit ett tänkbart alternativ, men kanske trodde mannen att det skulle gå 
lättare med en bredare term) och "tonårsföräldrar". "Tonårsföraldrar" är en elegant om- 
vandling av meningarna "Hon blir med barn när hon är 17 år, får tre barn. Ett av dem f"ar 
barn i tonåren." till en sökterm av typen aktör, @ock var mannen förmodligen lyckligt 
ovetande om vår benämning "aktör".) 

Osökt har vi glidit in på söktermerna i gruppen händelseförlopp, vilka var flera än man 
hade kunnat tro. Händelseförlopp är alltså betydligt lättare att beskriva i naturligt tal än 
med nyckelord, men ändå lyckades låntagarna i 19 fall formulera söktermer som vi fort 
till denna grupp. En del fall är ganska uppenbara, såsom "fiske", "rymdfart", "spionage", 
"restaurering", "hamnarbete" och "kidnappning". I andra fall anar man, liksom i ex. 16, 
att låntagarna kämpade med att förvandla utirycken för händelseförlopp till benäm- 
ningar lämpliga att-söka på. "Klär ut sig" i ex. 1 blev t.ex. till söldermen "fdrklädnaderd. 
Det är inte så troligt att masker, lösnäsor och dylikt i sig var vad låntagaren hade i tan- 
karna. På samma satt genomgick (hus-?)byggandet i ex. 7 kanske en språklig metamor- ' 

fos och nådde sökterminalens tangentbord i formen "byggnadskonst", såvida inte detta 
ord står for byggmästaren själv i enlighet med vårt resonemang ovan i avsnittet om 
aktörer som söktermer. 

7 3 ~ a t u r l i ~ i s  kom inte mannen ihåg de exakta artalen, utan han letade upp boken och 
kollade upp dem. 
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6.3. IB.II Indexeringen 

Medan låntagarna inte så sällan tycktes anstränga sig for att finna lämpliga söktermer 
för händelseförlopp, verkar indexerama i stället ha valt att använda tenner som enligt 
vår åsikt representerar andra aspekter av böckerna. 

I Malmö hade bara en titel tilldelats en indexeringstenn som vi räknat som utiryck for 
händelseförlopp, nämligen Aren utan nåd av Victor Serge. Denna hade endast indexe- 
rats med ordet "spionage". 

Mölndal hade indexerat htta titlar med ord för händelseförlopp. Dessa var 
'lunderrattel~etjän~t", "hämnd", "mord", "katedralbygge", " snapphanekrigen", 
"adoption", "narkotikahandel" och "våldtakt". "Underrättelsetjänst" skulle~möjligen 
kunna stå för organisationen, men vi tror att det snarare rör sig om aktiviteten att bedriva 
underrättelsetjänst, Termen " snapphanekrigen", använd om Albert Olssons Objudna 
gäster, är något tvetydig, liksom beteckningar för andra krig såsom "andra världskriget". 
Termen skulle kunna stå för tidsperioden såväl som själva kriget. Vi föreställer oss att 
den senare betydelsen är något vanligare. Då vi bara har indexeringstermerna att gå 
efter, får vi nöja oss med att gissa att det rör sig om den vanligare betydelsen. 
Låntagaren sade i sin beskrivning att boken handlade "om gränskrigen mellan Sverige 
och Småland, Blekinge på 1600-talet", vilket visar att han ansåg att boken handlade om 
själva krigen och inte bara att den utspelade sig under den perioden. Detta vår 
gissning om snapphanekrigens roll att framstå som desto mer trovärdig. 

Vi har funnit att lantagarna ungefar lika ofta skildrade händelseförlopp som aktörer i 
sina handlingsbeskrivningar, men något mer sällan sökte på sådana termer. Indexerarna 
i Mölndal föredrog andra sorters termer, och vi misstanker att man gjorde det aven i 
Malmö, eftersom vi bara stött p& en term av det aktuella slaget där. 

6.3.1C Känslor 

Med känslor menar vi inre, psykologiska upplevelser hos en aktör. (Relationer är där- 
emot känslor mellan flera aktörer. Se stycke 6.3.1D!) De flesta av oss har val någon 
gång upplevt svårigheter med att uttrycka våra känslor. Likaledes tycks låntagarna och 
indexerarna ha problem med att beskriva känslorna i böckerna. Atminstone föredrar de 
oftast att ta upp andra saker, trots att säkerligen de skildrade känslorna kan höra till 
bokens för läsaren mest attraktiva sidor. 

6.3.1 C.1 Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Tio handlingsbeskrivningar innehöll känslouttryck. Ett med förkrossande dominans var 
"kärlek, som användes i fjra fall. Därtill användes en gång "romantik (i ex. 7), som får 
anses vara närbesläktat med "kärlek". Kärlek är visserligen vanligen en känsla mellan 
två människor, d.v.s. en sorts relation dem emellan, men tyvärr förekommer stundom 
även obesvarad kärlek (och egenkärlek). För att ta hänsyn till alla ordets betydelser, för 
vi begreppet till gruppen känslor. Ex. 17: 



En 1äkarejlyttarfi.an Prag till Schweiz och tillbaka. Han slaiver en uppsats om att kommunisterna 
måste sticka ut sina ögon, som Oidipus, efer kuppen 1968. EJer det får han inte längre arbete. 
Politikerna vill att han skall dementera. Han börjar som neurokirurg och slutar som fönster- 
putsare. Kalek spelar viss roll. 

En kvinna i 30-årsåldern i Malmö skildrade handlingen i Milan Kunderas Varats 
olidliga lätthet. Till synes fann hon händelseförloppet väsentligare än kärleked 
känslorna. (Inte desto mindre sökte hon sedan aven på "kärlek.) För andra föreföll 
kärleken mer central (ex. 18): 

Äventyr och kärlek i Eapten ca 1300JKr. Heliga djur som krokodiler, katier och Kor spelar viss 
roll. 

En ca 70 år gammal dam i Malmö talade om Mika Waltaris Sinuhe egyptiern. 

Andra känslor är mer udda och därmed svårare att beskriva i ord. Ex. 19: 

En författare vill förandra sitt liv och fly en stel tillvaro, har ett förhållande med en konstnärinna, 
jobbar som gatsopare. 

En 20-årig kvinna i Malmö beskrev Ivan Klirnas Kärlek och sopor (av. utg. under titeln 
Otrogen i Prag). Här står Casen "vill forändra sitt liv och fly en stel tillvaro" f6r känslan 
av en livskris och önskan om en förändring som kan ge ny mening åt livet. Något lik- 
nande finner vi i en ca 60 år gammal mans framställning i Malm6 av handlingen i Per 
Anders Fogelstroms Barn av sin stad (ex. 20): 

Stockholm, 1900-talets början. Huvudpersonen föd i en arbeta@amilj, men kommer så smd- 
ningom via sitt arbete att tillhöra en annan socialgrupp, utan att känna sig riktigt hemma i niigon 
av dem. Man ägnar sig åt ait köpa och sälja tomter. 

Här tycks det handla om en känsla av främlingskap och rotlöshet gentemot ens ursprung 
såväl som mot ens nya omgivning. 

En 50 års kvinna i Mölndal menade att en känslomässig utveckling var det viktigaste i 
Birgitta von Otters GlömskansJlod (ex. 21): 

Den handlar om sorgearbete. 

Sorgearbete tir en psykologisk process, som innebär att man på något satt bearbetar sina 
khslor av sorg efter en svår förlust. Detta kan ske samtidigt som man hänger sig åt 
intensiv aktivitet, men eftersom sorgearbetet kan vara av så olika slag, är känslorna att 
se som det centrala i skeendet. 

I åtta s6kningar användes känslor som söktermer. Kärlekens makt var ännu tydligare här 
än i beskrivningarna, då "karlek" nyttjades i hela sex sökningar. Det är val inte omöjligt 
att kärlek är den känsla som är populärast att läsa om. Ex. 22: 

En ungjZickas relation till familjen och den första karleken. 



En kvinna i 20-årsåldern på Malmö stadsbibliotek antydde på så vis handlingen i 
Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden. Hon sökte också på "kärlek (och 
"familjerelationer", en relationsterm). Det visade sig att boken var indexerad av bam- 
och ungdomsavdelningen (både i Malmö och Mölndal). I Malmö hade termerna 
"graviditet" och "abort" (hiändelseforlopp) anvants, sidor av boken som uppenbarligen 
var något mindre intressanta för kvinnan. Hon sade uttryckligen att hon tyckte att aven 
termerna "kärlek" och "familjerelationer" borde ha varit med. I Mölndal var indexe- 
ringstermema "abort" och "kärlek". 

Övriga söktermer var "skuldkänslor", "ångest" (båda om Ken Folletts Svärdet och 
spiran, jfi. ex. 7 )  och "sorgearbete" (i anslutning till ex. 21). De mer svårbeskrivbara 
känslorna i ex. 19 och 20 vågade sig inte låntagarna ph att sammanfatta i söktermer. 

6.3.1 C. II Indexeringen 

Malmös indexering av känslor inskränkte sig, åtminstone i fraga om de i vår undersök- 
ning beskrivna titlarna, till just termen "kärlek". Den hade tilldelats Robert James 
Wallers Broarna i Madison County samt Marguerite Duras Älskaren. 

I Mölndal hade fem titlar indexerats med uttryck för känslor, närmare bes-t 
"romantik" (om två böcker), "skuld" och "sorgearbete" (om två titlar). 

En av många skillnader mellan Malmö och Mölndal var att Malmö hade indexerat kär- 
leksromaner med "kärlek" (ca 200 st), medan Mölndal föredragit att använda genre- 
beteckningar. Som en sådan räknade de inte bara "kärleksroman" utan också "romantik". 
Mer om detta i avsnittet om genrer! Häng med! 

Vi har funnit att känslor sällan skildrades av låntagare eller indexerare, när de skulle be- 
skriva en bok. Det enda (stora) undantaget var "kärlek". Övriga känslor tycktes vara 
svårare att beskriva. 

6.3.1D Relationer 

Relationer är en sorts känslor eller upplevelser som flera aktörer har av sitt förhållande 
till varandra. Medan känslor kan vara enkelriktade fih en aktör till en annan (om de 
över huvud taget innebär någon sorts förhållande till andra aktörer), innebär relationer 
alltid ett samspel mellan två eller flera personer. I sådana är alla parter medvetna om att 
de står i ett särskilt förhallande gentemot varandra. Med relationer menar vi bara privata, 
personliga förhållanden, medan förhållanden till grupper, samhällsskikt, nationer etc. 
förs till abstrakta fenomen. 

6.3.10.1 Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Sju handlingsbeskrivningar innehöll uttryck för relationer. I fem av dem ingick nhgot av 
orden "relation" och "förhållande" i någon form. Två av dem har vi redan tidigare haft 
som exempel på känslor. I ex. 19 sades att författaren i boken "har ett förhållande med 



en konstnärinna". Detta kan tyckas vara ett händelseförlopp, men det handlar inte så 
mycket om konkret. handlingar som om ett tillstånd, där aktörerna har vissa känslor för 
varandra. I ex. 22 tyckte kvinnan att relationsuttrycket "en ung flickas relation till famil- 
jen" tillsammans med känslotermen "den första karleken" sammanfattade det vasentliga 
i boken. 

Likaså beskrev en 30-årig kvinna i Malmö Björn Ranelids Synden endast med orden 
"förhållande, missförstånd". Medan "förhållande" helt klart hör till gruppen relationer, 
är "missförstånd" narniast att betrakta som någon sorts abstrakt variant av händelse- 
förlopp. Missförstånd kan i och för sig spela en nog så stor roll i relationer, men kan inte 
påstås vara någon sorts relation i sig. Begreppet betecknar alltsa en sorts abstrakt 
fenomen. 

Tre låntagare nämnde relationsuttryck i sina handlingsbeskrivningar, men valde sedan 
att söka på genrebeteckningar i stället. Ex. 23: 

En fami&eroman som handlade om relationer och utspelade sig i Sverige i en stad vid kusten. Den 
hade även ett visst övernaturligt element. 

Den ca 40-higa kvinna som i Mölndal beskrev Marianne Fredrikssons Blindgång på det 
viset sökte varken på "familjeroman" eller "relationer" utan på "relationsroman" (och 
"Sverige"). Det visar ju att hon verkligen tyckte relationerna i boken var viktiga, men 
eftersom "relationsroman" är en genrebeteckning, för vi denna term till gruppen genrer. 
Ex. 24: 

Det ar en barndomsskildring om relationen mellan en pojke och hans farmor. Den utspelar sig i 
Sverige i Stockholm, tror jag. 

En 30-kig kvinna i Mölndal skildrade handlingen i Niklas Radströms Månen vet inte. 
Hon sökte sedan på "barndomsskildring", "Sverige" och "Stockholm". Barndoms- 
skildringar innehåller väl normalt något om barnets relation till föräldrarna eller andra 
närstående vuxna. Likväl är aven detta en genrebeteckning och den förs därför till 
s-a grupp. 

Endast tv& handlingsbeskrivningar innehöll uttryck för relationer utan "relation" eller 
"förhållande" i någon form. Den ena var den i ex. 13. "Boken skildrar interaktion mellan 
människor och arbetslivets påverkan på privatlivet," sade kvinnan. Fyndigt nog fann 
hon en synonym till "r~lationer"lflförhållanden", nämligen "interaktion". Hon 6redrog 
dock att söka p& andra termer. Den andra var ex. 25: 

Den handlar om en politiker, som har ihop att med en hora, och så blir det skandal. I USA. 

En 30-årig kvinna beskrev i Mölndal denna bok, som vi tyvärr aldrig lyckades hitta, då 
hon glömt både författaren och titeln. "Har ihop att med en hora" låter förstås mer vul- 
gärt än "har ett förhållande med en konstnärinna", men det är inte vår sak att bedöma 
arten av politikerns relation till damen i fraga. 



Endast tre sökningar gjordes med hjälp av relationstermer. Som vi redan nämnt sökte 
kvinnan i ex. 22 på "farniljerelationer" (jämte "kärlek"). I ex. 19 talade låntagaren b1.a. 
om huvudpersonens "förhållande med en konstnärinna". Med tanke på bokens alterna- 
tiva titel Otrogen i Prag och Mölndals indexeringsterm "otrohet" är det inte helt otroligt 
att aven andra relationer skildras i verket. Följaktligen är det förståeligt att lantagaren 
också sökte på "relationer" såväl som genrebeteckningen "relationsdrama" (och ett par 
andra termer). Den sista sökningen av detta slag utfördes av en 20-årig kvinna på 
Malmö stadsbibliotek och gällde James Clavells Noble House (ex. 26): 

En man och hans syster konkurrerar ijinansvdrlden. Han försöker ta över hennes företag. En son 
omkommer. Den utspelas i Hongkong på 1960-talet. 

Denna säkerligen mycket dramatiska roman söktes pil fem olika termer innan kvinnan 
slutligen föreslog "syskonrelationer". Det verkar som händelseförloppet i detta fall var 
överordnat relationsskildringen. (Ingendera biblioteket hade funnit relationerna värda att 
nämnas.) 

6.3.10. II Indexeringen 

En av de sökta romanerna hade i Malmö indexerats med en relationsterm. Det var 
Marianne Fredrikssons Anna, Hanna och Johanna som hade försetts med termen 
"mänskliga relationer" utöver aktörstermerna "döttrar", "föräldrar" och "mödrar". 

I Mölndal hade man relaterat relationstermer till sju av titlarna. Biblioteket gav prov på 
en finindelning av olika sorters relationer med termerna "mor-dotterrelation", "mor- 
sonrelation" (båda om Joyce Carol Oates Dom dar), "far-sonrelation" (Carola Hanssons 
Andrej) och "mor-dotterrelation" ännu en gång (P. D. James Av oskyldigt blod). Dessa 
termer torde ingå i Pa låntagares normala ordförråd, men med hjälp av bibliotekarier 
eller skriftliga instruktioner har de förstås möjlighet att finna böcker om någon familje- 
relation som intresserar dem särskilt mycket. "Föräldraskap" användes om Kenzaburo 
Oes Mardrömmen. Denna term skulle kunna ses som en allmännare variant av de nyss 
nämnda. Ernest Hemingways Den gamle och havet hade indexerats med termen 
"vänskap" (jämte "fiskare" och "ålderdom"). 

Ivan Klimas Kärlek och sopor (av. utg. under titeln Otrogen i Prag, jfi. ex. 19) och 
Gerda Anttis Ett ögonblick i sander hade indexerats med termen "otrohet", något som 
inte låntagarna antydde förekom i böckerna. Otrohet innebär inte sällan en viss @sisk 
aktivitet, men vi anser ändå att det är de inblandade parternas relationer till varandra 
som är mest betydelsefulla för innebörden. Darför har vi valt att placera begreppet här 
och inte i gruppen händelseförlopp. 

Vi har funnit att relationer liksom känslor sällan omnämndes av låntagare eller indexe- 
rare i deras bokbeskrivningar och -sökningar. Även relationer kan säkert vara viktiga för 
vissa låntagare, som är mindre intresserade av action, men de är också svåra att beskriva 
i ord. När relationsbegrepp användes var det nästan alltid något med just "relation" eller 
"förhållande" i sig; de enda varianterna låntagarna nämnde var synonymen "interaktion" 



respektive uttrycket "har ihop att med en hora" (vid var sitt tillfalle). Vad som är 
anmärkningsvärt med relationerna är att Mölndals stadsbibliotek indexerat med 
relationsbegrepp oftare ä n  låntagarna använde dem i sina beskrivningar, trots att lån- 
tagarnas beskrivningar i undersökningen var många fler än de indexerade böckerna. 

6.3.1E Föremål 

Under denna rubrik hade vi tänkt lämna rejält med utrymme åt alla konkreta föremål 
som skönlitteraturen vimlar av, såsom nedgrävda skatter, stulna diamanthalsband, den 
heliga Graal, förtrollade fingerringar, flygande mattor, fordon som cyklar, bilar, båtar 
och flygande tefat, honungsburkar, pianon och köttätande växter etc. Till vår stora för- 
våning fann vi att inga låntagare nämnde något föremål i sina handlingsbeskrivningar 
eller sökningar och inte heller var nagon av de sökta titlarna indexerad på något shdant 
begrepp. Hus och andra större byggnader, såsom t.e.x skola, har vi fört till gruppen all- 
männa m då vi ansett dem mer ha karaktären av en miljö, en omgivning där hand- 
lingen utspelas än som föremål. 

6.3.1F Abst~akta fenomen 

Med abstrakta fenomen menar vi de abstrakta varianterna av de konkreta fenomen som 
vi fört till tidigare nämnda grupper. Aktörer och föremål motsvaras har dels av krafter 
som "döden", dels av övernaturliga fenomen. Organisationer (en sorts aktörer) mot- 
svaras p& samma satt av ideologier såsom "kommunism" och konkreta händelseförlopp 
som "fiske" av abstrakta sådana såsom "missförstand" och andra mentala processer. 
Personliga relationer som "otrohet" kan jamforas med det mer allmänna och abstrakta 
"klasskillnader". Vi anser att skillnaden mellan abstrakt och konkret är valdigt viktig för 
vår typ av undersökning, samtidigt som de abstrakta fenomenen i materialet är alltför få 
för att motivera en finindelning av samma slag som for de konkreta fenomenen. De ab- 
strakta fenom'enen är kort sagt ideologier, övernaturliga fenomen, andra krafter bortom 
mänsklig kontroll och abstrakta egenskaper eller relationer till omvärlden liksom ab- 
strakta händelseförlopp såsom mentala processer. 

6.3.1 F.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Sju titlar beskrevs med vad vi betecknar som abstrakta fenomen. Ex. 27: 

På 70-talet reser en förfttare till Schweiz och jämJbr samhallssystem och livssatt där medförhål- 
landena i Malmö. Han möter en karriärist i Schweiz. 

En 50-årig man beskrev i Malmö Jacques Werups Swiss-made. Liksom ideologier kan 
ses som abstrakta fenomen, kan "samhällssystem och livssatt" tolkas som abstrakta fe- 
nomen som är resultat av ett samhälles dominerande ideologier och politiska Askad- 
ningar. 

I ex. 23 var "ett visst övernaturligt element" ett exempel på övernaturliga fenomen. I an- 
slutning till ex. 6 antog vi att låntagaren tankte sig andarna i Andarnas hus som någon 



sorts spöken. Sådana för vi, då deras likheter till de mänskliga aktörerna är uppenbara, 
till gruppen aktörer. "Ett visst övernaturligt element" saknar däremot varje tillstymmelse 
till personlig karaktär och kan darför betecknas som ett abstrakt fenomen. 

Att katastrofer är krafter med räckvidd bortom all mänsklig kontroll torde envar kunna 
intyga som drabbats av en sådan. Vissa sådana har fullständigt naturliga förklaringar 
och kan för en utomstaende tyckas ha relativt begränsade verkningar. I ex. 9 talades där- 
emot om en stor katastrof för mänskligheten, som intraffade någon gång i framtiden, 
utan att några detaljer gavs. När vi bara har denna beskrivning att gå efter, måste vi se 
katastrofen som ett abstrakt fenomen. Flera detaljer kunde ha avslöjat att det rörde sig 
om en helt vanlig jordbävning el. dyl., som då kunde förts till avdelningen (konkreta) 
händelseförlopp. 

Fredrik Ekelunds Taxi sju-två sades av en 60-årig man i Malmö handla b1.a. om 
"värderingar" och "fördomar". "Fördomar" beskriver vissa manniskors förutfattade me- 
ningar om olika grupper i samhället. "Vikderingar" är ett vagt besläktat begrepp. Det rör 
sig om normer som en person har, och som hanhon kan revidera efter hand. Dessa nor- 
mer styr personens sätt att resonera om vad som är rätt och fel och vad som är efter- 
strävansvärt i livet etc. Fördomar kan ses som en sorts skeva värderingar. Både for- 
domar och värderingar utgör alltså en sorts abstrakta egenskaper, som formar ens per- 
sonlighet, tills de ev. ersätts av nya värderingar. 

I avsnittet om relationer konstaterade vi att en låntagare valt att beskriva Björn Ranelids 
Synden endast med orden "förhållande, missförstånd" och att "förhållande" var ett 
typiskt relationsuttryck. "Missförstånd" var däremot inte i sig någon sorts relation, även 
om missförstånd kan påverka relationer. "Missförstånd" är en mental process, i vilken 
någon tycker sig begripa en sorts meddelande, samtidigt som den som sänt meddelandet 
avsett nagot annat än mottagaren tror. Glapp i kommunikationen, kort sagt! Mentala 
processer är en sorts abstrakta händelseförlopp. Det samma kan sagas om "skandal" i ex. 
25. Skandaler kan te sig på många olika satt, vart och ett kanske nog så konkret, men 
utan specifikationer förblir uttrycket abstrakt. 

Atta titlar söktes med hjälp av beteckningar för abstrakta fenomen. "Religion" (om Ken 
Folletts Svärdet och spiran) och "kommunism" (en av söktermerna som användes i an- 
slutning till ex. 17) är två sorters vitt skilda ideologier. "Magi" och "svart magi" (om 
Peter Straubs Skuggrike) är abstrakta övernaturliga fenomen. Björn Ranelids Synden 
söktes p& termerna "trångsynthet" och "intolerans". Dessa & liksom "fördomar" ab- 
strakta egenskaper. En 50-arig kvinna i Malmö valde att söka Kjell Espmarks Hatet b1.a. 
på "makt" (och aktörsbeteckningen "maktmänniskor"). "Makt" (i sig) är ett förhållande 
där någodnågra har någon sorts övertag över någon annan eller, kanske vanligare, en 
hel grupp. Det är kort sagt en relation, men sällan av så personligt/intimt slag som de i 
gruppen relationer. I anslutning till ex. 20 föreslogs likaså söktermema "klasskillnader" 
och "klassförflyttningar". Också "klasskillnader" betecknar en abstrakt relation mellan 
olika grupper av befolkningen, medan "klassförflyttningar" är ett abstrakt händelseför- 
lopp, som innebär att man rör sig mellan sådana grupper. Ex. 28: 



Det är svårt att förstå varför man egentligen läser dem, men de måste val vara välskrivna på nå- 
got satt, och han verkar val insatt i delar av vad han skriver om. 

Den dam i 60-70-årsåldem som i Malmö gav denna något vaga beskrivning av Jan 
Guillous Hamilton-böcker valde att söka på ordet "politik". Förmodligen var det främst 
detta hon tänkte sig att Guillou var insatt i. "Politik" f"ar antas vara något abstrakta hand- 
lingar som aktörer ägnar sig åt i Hamilton-serien. Likaså söktes Jacques Werups Swiss- 
made i anslutning till ex. 27 på det synnerligen abstrakta händelseförloppsuttrycket 
"karriär". 

6.3.1EII Indexeringen 

Malmö stadsbibliotek hade använt två indexeringstermer av den aktuella typen. Dessa 
var "kristendomen" (ideologi, om Anthony Burgess Syndarnas rike) och "döden" (om 
Gerda Anttis Ett ögonblick i sander). Att dö är förstås en handling, nog så konkret. 
"Döden" betyder däremot normalt inte så mycket det fysiska händelseförloppet som en 
kraft i tillvaron som vi dödliga aldrig kan undfly, liksom "livet" oftast står för något be- 
tydligt mer abstrakt än någon biologisk definition kan ge rättvisa åt. Således räknar vi 
verbet "att do", som några låntagare använde i sina beskrivningar, som ett händelse- 
förlopp, men "döden" som ett abstrakt fenomen. 

I Mölndal hade *a titlar indexerats med uttryck för abstrakta fenomen. Ex. 29: 

Handlingen ar i Kenya. Den handlar om safaris och är spännande. 

Den 70-ariga kvinna som i Mölndal beskrev Barbara Woods Grön stad i solen på detta 
sätt tycktes ha upplevt handlingen som mycket konkret. Mölndals bibliotekarier hade 
dock valt att indexera den b1.a. med "kolonialism". "Kolonialism" ser vi som en ideo- 
logi, där ett land utnyttjar andra länder, som underkuvats. Vi räknar alltså detta begrepp 
som ett abstrakt fenomen. 

Övernaturliga fenomen som indexerats var "magi" (om Peter Straubs Skuggriike, en av 
de termer som låntagaren sökte på) och "övernaturliga kraft" (om Marianne 
Fredrikssons Blindgång, som i ex. 23 sades ha "ett visst övernaturligt element"). Den 
sistnämnda termen står för "övernaturliga krafter", vilket blev för långt för att f"a plats i 
det utrymme som Mölndals datasystem medgav för indexeringstermer. 

Slutligen hade Gerda Anttis Ett ögonblick i sander även i Mölndal indexerats med ter- 
men "döden" (jämte fyra andra termer). 

Abstrakta fenomen nämndes alltså inte särskilt ofta av lantagarna i deras handlings- 
beskrivningar och'sökningar, men ord som "magi", "makt", "kommunism", "intolerans" 
och "klasskillnader" förekom ändå bland söktermerna. Indexerarna använde inte heller 
sådana begrepp i någon anmärkningsvärd utsträckning, om än t.ex. "magi" och "döden" 
fanns med i indexeringen. 



6.3.16 Gränsfall 

Nästan alla uppsorteringar, klassifikationer o. dyl. har sina begränsningar. Oftast blir en 
hög över med allmänt och blandat (såsom i avd. B av SAB-systemet). Vårt anaiys- 
system är inte sämre. Vi har ocksa f%tt några begrepp över, men de är försvinnande f3 i 
jamförelse med helheten. De kan alla hanföras till dimensionerna fenomen och ram, 
varför vi placerat dem mitt emellan de båda. Skulle vi pressa in dem med skohorn i 
olika underavdelningar, hade vårt system förlorat i trovärdighet. Det måste finnas grän- 
ser fór vilka termer man får lov att släppa in under en rubrik. 

Nåväl, Ruth Rendells Stenarna skola ropa beskrevs b1.a. med en sådan besvärlig term. 
Ex. 30: 

En deckare om en flicka som slår ihjäl sin familj utan anledning och så visar det sig att hon sett en 
massa TV-vald 

En 30-årig kvinna i Mölndal menade alltså att "TV-våld" var ett viktigt begrepp i boken. 
"Våld" skulle väl ha förts till gruppen abstrakta fenomen, närmare bestämt abstrakta 
händelseförlopp, liksom "skandal", som diskuterats ovan. I båda fallen handlar det om 
konkreta handlingar, men av många olika slag, vilket gör att begreppet ensamt likväl får 
en ganska abstrakt betydelse. "TV-våld betyder däremot bara att det abstrakta händel- 
seförloppet våld förekommer på TV-skärmen. TV-bilder utgör inget händelseförlopp i 
sig, då man inte gärna kan påstå att bilderna är någon handling som en aktör utför eller 
utsätts för. Att se "en massa TV-våld" kan möjligen ses som en handling, men när "TV- 
våld" sedan föreslås som sökterm av kvinnan, kan inte den termen lika lätt ses som ett 
händelseförlopp. Vi finner det naturligare att se "TV-våld" som någon annan sorts 
fenomen, med starka känslomässiga konnotationer för många radda föräldrar. Har vi på 
så vis givit begreppet "TV-våld" en egen, om än svårdefinierad, plats i vart system, lig- 
ger det nära till hands att havda att detta begrepp dominerar även h e n  "sett en massa 
TV-våld", medan händelseförloppet "sett" är väldigt vagt. 

I sökningarna användes @a svårplacerade begrepp, varav vi redan tröskat igenom "TV- 
våld". I ex. 26 sades James Clavells Noble House handla om en man och hans syster 
som konkurrerade "i finansvärlden". Låntagaren valde sedan att söka b1.a. ,på "finanser". 
Detta ord betyder egentligen förhållandet mellan inkomster och utgifter såväl som mel- 
lan tillgångar och ~kulder.7~ Något sådant förhållande passar inte in någonstans i vår 
analysmodell, och verkar dessutom vara ett ganska otympligt ämne för enroman. 
Möjligtvis tänkte låntagaren på "finansvärlden", "storfinansen", "affaf.strmaktioner" el. 
dyl. \ 

En historisk roman om en norsk flicka på medeltiden, vars författare och titel låntagaren 
glömt, söktes utan framgång på b1.a. "levnadsförhållanden". En liknande term föreslogs 
av låntagaren som beskrev Jacques Werups Swiss-made i ex. 27, nämligen 
"uppväxtförhållanden". Vi fann tidigare att "samhällssystem och livssätt" var abstrakta 

74~vensk ordbok, s. 297. 
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fenomen och resultat av ett samhälles ideologier och politiska åskådningar. 
"Levnadsförhållanden" och "uppvaxtforhållanden" anser vi s% för mer individuella 
omständigheter än "livssätt", som vi förknippar med kulturen i ett helt land eller dylikt. 
Närmast påmimer de väl om allrnhna rum, som snart kommer att presenteras närmare, 
men de är lite väl vaga för att placeras där. 

En ensam indexeringsterm motstod alla våra försök att placera in den på ett övertygande 
satt i vår analysmodell. Det var Mölndals stadsbibliotek som b1.a. begagnat termen 
"ockultism" för Umberto Ecos Foucaultspendel. Ockultism är dels läran om övernatur- 
liga fenomen, dels sysslandet med sådana. Sysslandet är att hanföra till de abstrakta 
händelsefrörloppen (d.v.s. fenomenen) av typen "skandal". Läran om det ockulta har lika 
lite någon given plats i vår modell som "finanser". Vilken av betydelserna indexerarna 
haft i åtanke är svårt att säga. 

Vi har funnit sammanlagt fem begrepp som verkat viktiga, men inte passat in någon- 
stans i vår analysmodell. 

Och nu går vi in i en annan dimension. 

6.3.2A Tid 

Med tid menar vi alla uttryck %r tidpunkter eller tidsperioder, såsom historiska epoker, 
århundraden, ,artionden, årial, helger etc. Hit räknar vi aven begreppet "framtiden", som 
sträcker sig fran strax efter nutiden och obegränsat in i fiamtiden. 

6.3.2A.Z Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

34 handlingsbeskrivningar innehöll tidsuttryck. 

Det vanligaste var årtionden, vilka nämndes i nio fdl. Samtliga årtionden var från 1900- 
talet. I ex. 9 sades t.ex. "Serien börjar kanske p& 1920-talet och slutar någon gång i 
framtiden" om Doris Lessings serie Våldets barn. I ex. 26 fick vi veta att James Clavells 
Noble House "utspelas i Hongkong på 1960-talet", och i ex. 27 förtäljde man oss att 
Jacques Werups Swiss-made handlade om en författare som reste till Schweiz på 70- 
talet. Jfr. äv. en 60-arig mans beskrivning av Victor Serges Aren utan nåd i Malmö (ex. 
3 1): 

Serge, enfiansk jomalist, skildrar levnadsföhållanden i Ryssland efter ryska revolutionen, rads- 
lan och vardagslivet under 1920- och 1930-talet Han fängslades och släpptes ut ca 1940. 

Här har vi utöver två årtionden och en ungefarlig årtalsangivelse även uttrycket "efter 
ryska revolutionen". Under rubriken "Händelseförlopp" nämnde vi att vi betraktade 
"snapphanekrigen" liksom " gränskrigen" som händelseförlopp snarare än tidsperioder, 
då de användes om Albert Olssons Objudna gäster. Om handlingen i Aren utan nåd ut- 



spelar sig efter revolutionen, kan inte den vara ett händelseförlopp i detta fall, utan bara 
en tidsbestämning. När uttrycket "under andra världskriget" nyttjas av tre låntagare, 
måste de på samma sätt mena tidsperioden. 

Historiska epoker nihmdes i sju fall, närmare bestämt "biblisk tid" tre gånger, 
"medeltident' tre gånger och "romartiden" en gång. 

&hundraden togs upp fem gånger. 1600-talet, 1700-talet (som variant till uttrycket 
"Karl XIIs tid"), 1800-talet och 1900-talet nämndes vardera en gång. Dessutom har vi 
räknat "ca 1300 f. Kr." i ex. 18 som ett århundrade. Det är en bedrift att komma ihåg 
tiden för handlingen på 100 år när i fiåga om en bok fiån en så avlägsen tid. Mölndals 
bibliotek har nöjt sig med att indexera boken med termen "forntiden". "1900-talets bör- 
jan" (ex. 20) och "runt sekelskiftet" (ex. 4) syftar på rätt korta perioder (årtionden?). 

Exakta årtal användes vid tre tillfallen. I ex. 16 sade låntagaren att handlingen utspelade 
sig 1941 - 198 1, men först efter att han kollat upp detta i boken. I ex. 17 nämndes 
"kuppen 1968", vilket är ett historiskt begrepp. Slutligen förekommer exakta årtal i ex. 
32: 

Ett Iärarpar kommer till Istanbul 1938139. Han ar universitetslärare. 

D& den 50-årige mannen som i Malmö gav denna beskrivning av Mannings Det stora 
arvet valde att söka b1.a. på "andra världskriget", far vi anta att anledningen till att han 
nämnde så exakta artal var att han hade krigsutbrottet i åtanke. Det hade varit anmärk- 
ningsvärt om flera låntagare nämnt årtal som inte hade lika stor historisk betydelse som 
dessa. 

Två gånger nämndes helger, "Halloween-helgen" (d.v.s. allhelgonahelgen) (ex. 1) och 
"vid jultid". Ett särfall utgjorde ex. 8, där låntagaren sade att boken handlade om en 
kyrkokörs upplevelser i England "under ett år". 

Framtiden utgjorde tidsbestämning i två beskrivningar (ena gången i ex. 9). 

34 sökningar gjordes p& tidsuttryck. Tolv av dessa gällde århundraden, 1 loo-talet och 
från 1500- till 2000-talet. Fem gånger sökte man på 1900-talet, vilket får förmodas stå 
för nutiden i allmänhet, och kanske skall ses som ett försök att hitta en sökterm i stället 
för ett antal uttryck som är svårare att sammanfatta (händelseförlopp el. dyl.). &tionden 
var ungefar lika populära i sökningarna som i beskrivningarna och det var fortfarande 
bara 1900-talsdecennier som nämndes, sammanlagt åtta gånger. Ungefar samma sak kan 
sägas om de historiska epokerna, som även de nämns Atta gånger, om än endast i sju 
olika beskrivningar. Utöver epokerna fiån beskrivningarna förekom "vikingatiden" och 
" d iken"  . 

Två av beskrivningarna med uttrycket "under andra världskriget" gljdes b1.a. av sök- 
termen "andra världskriget". Samma term nämndes, såsom redan nämnts ovan, i anslut- 
ning till ex. 32, och kriget utgör säkert aven där endast en ram för skeendet i boken. 



Övriga söktemer i denna grupp var "sekelskiftet", "depressionen", "pragvåren", 
"Halloween", "allhelgonahelgen" (två varianter i anslutning till ex. l), "midsommar" 
och "framtiden". Dessa nämndes en gång vardera. 

6.3.2A.ZI Indexeringen 

I Malmö hade fem av titlarna indexerats med tidsuttryck, nämligen "antiken", " 1800- 
talet" och " 1900-talet" (den sistnämnda termen om tre titlar). 

29,titlar hade Mölndals indexerare försett med termer för tid. &hundraden var klart 
vanligast, 13 titlar. De var 1 loo-talet (två delar i serien Svärdet och spiran), 1300-, 
1500-, 1600-, 1700-, 1800- (tre titlar) och 1900-talet (*a titlar). Nio böcker hade in- 
dexerats med termer för årtionden, från 1930- till 1990-talet, dock ingen med " 1980- 
talet".75 Därtill kom en bok med termen "sekelskiftet" och en annan med uttrycket 
" 1880-1 900". Det är den senare som i ex. 20 sades utspela sig i " 1 goo-talets början" 
(och i Malmö indexerats med termerna "Stockholm" och " 1800-talet"). Förmodligen 
hade indexerarna ratt i att åtminstone denna del av serien utspelar sig i slutet av 1800- 
talet. För att kunna finna termen "1880-1900", behövde man dock söka på just detta ut- 
tryck eller bara " 1880" eller " 1900". Ingendera är särskilt sannolikt. Vi har sett att lån- 
tagarna endast nämnde årtionden på 1900-talet, medan de var mindre exakta om äldre 
perioder. En förklaring kan vara att termen var avsedd som information mer än sök- 
möjlighet (jfr. syfte 3 i vårt kapitel 3.1). 

Fem böcker hade indexerats med beteckningar på historiska epoker, nämligen "antiken", 
"forntiden" och "medeltiden". Mannings Det stora arvet fiån ex. 32 hade indexerats 
med "andra världskriget", vilket vi antar att indexerarna liksom låntagaren sett som en 
beteckning för tidsperioden. Milan Kunderas Varats olidliga lätthet, som i ex. 17 i 
Malmö sades handla b1.a. om "kuppen 1968" och sedan söktes på detta årtal, var i 
Mölndal aven indexerad med "1968", det enda årtal som använts om de sökta titlarna. 
En vag term användes om Henning Mankells Daisy sisters, från ex. 16, närniigen 
"efterkrigstiden", likväl inte en period som omfattade hela handlingen, som vi till- 
sammans med låntagaren fann utspelade sig 1 94 1 - 1 98 1. Termen syftar val p& andra 
världskriget? A andra sidan var det förmodligen den bästa term man kunde hitta, efter- 
som " 1900-talet" skulle bli betydligt mindre exakt. Annars tycktes Mölndal använda 
" 1900-talet" *om böcker, vars-handling sträckte sig över flera decennier. 

Vi har fiinnt att tidsuttryck hörde till de vanligast förekommande begreppen i såvd lån- 
tagarnas beskrivningar och sökningar som i Mölndals indexering. (Förmodligen var de 

75Man fragar sig nästan om Mölndals indexerare hyste något agg mot detta decennium. 
De vägrade erkänna att Fredrik Ekelunds Tmi sju-två utspelade sig under denna epok, 
och påstod att det skulle röra sig om en skildring av 1990-talet, medan Malmö 
stadsbibliotek lagt till anmärkningen "roman om en taxichaufför och hans kunder i 
Malmö på 1 980-talet" (heder åt dem!). 
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relativt vanliga även i Malmös indexering, men materialet är fdr litet for att dra några 
säkra slutsatser.) Låntagarna tycktes helst nämna historiska epoker, århundraden och 
1 goo-talets årtionden i sina beskrivningar och sökningar. I Mölndals indexering domine- 
rade århundradena och 1900-talsdecennierna, medan de historiska epokerna föreföll 
något mindre framträdande. 

6.3.2B Geografiskt rum 

Med geografiskt rum menar vi alla platser som kan pekas ut på en karta över världen 
eller kända delar av universum, liksom de politiska enheter som benämnes med samma 
namn (nationen Sverige, USA e t~ . ) .7~  Hit för vi också påhittade platser såsom Sjumila- 
skogen, Oz och Namia. väderstreck placerar vi i samma grupp. 

6.3.2B.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Här har vi låntagarnas favoritgrupp. I 45 beskrivningar förekom geografiska uttryck. 34 
av dem innehöll namn på länder. England nämndes Atta gånger, Sverige sex gånger, 
USA tre gånger, Indien, Egypten och Schweiz två gånger vardera. Två vibldsdelar om- 
förmäldes, Afrika och Sydamerika (en gång vardera). I elva beskrivningar omnämndes 
13 olika platser i Sverige, däribland Stockholm tre gånger och Malmö tv&. Sex övriga 
städer namngavs, Hongkong, Key West och &a huvudstäder, nämligen Prag, Istanbul, 
Riga och London. Dessutom nämndes staten Florida, ön Madeira, väderstrecket 
"söderöver" och, som enda utomjordiska scen, "Jupiters måne". 

Sökningarna på geografiskt mm var ännu flera, hapnadsväckande 54 stycken. Alla utom 
tre beskrivningar med geografiska namn följdes av sökningar av samma slag. 40 sök- 
ningar utnyttjade namn på länder. Här dominerade åter England (elva sökningar), Sve- 
rige (sju) och USA (åtta). E k a  och Sydamerika fick säilskap av Asien som sökta 
världsdelar. Den enda beskrivningen med svenska platsnamn som inte Atföljdes av sök- 
ningar på samma platsnamn var den i ex. 16. Där lyckades låntagaren med bedriften att 
nämna fem olika platser i Sverige och en utomlands, vilka alla förekom i boken. De var 
"vid norska gränsen", "Mellansverige", "Lomma", "Sandviken", "Madeira" och 
"Hallsberg". Han menade dock att inga av platserna var så fkamträdande att de kunde 
beskriva boken i sin helhet, utan sökte i stället på "Sverige". Sökningar gjordes på 
"Florida" och de sex ovan nämnda städerna jämte "Vennont" och "Mellanvästern". Den 
enda främmande himlakroppen som eftersöktes var planeten Jupiter. Förmodligen 
trodde inte låntagaren att skönlitteraturen om Jupiters månar skulle vara tillräckligt 
omfattande for att indexerarna skulle ha funnit det motiverat att ägna den någon särskild 
uppmärksamhet. 

76Ett exempel är beskrivningen av Albert Olssons Objudna gäster. Den handlade om 
"gränskrigen mellan Sverige och Småland, Blekinge". Här var det ju inte platsen 
Sverige som krigade utan nationen, d.v.s. politiker representerade av armén. 
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6.3.2B. II Indexeringen 

I Malmö hade ingen annan grupp lika många indexeringstermer, vad de sökta titlarna 
beträffade. Nio titlar hade försetts med geografiska namn. Fyra landsnamn användes, 
"USA" (två gånger), "Schweiz", "Israel" och "Indokina". Två städer nämndes, Stock- 
holm och Rom. Dessutom förekom landskapen Skåne och Jämtland. 

Mölndals stadsbibliotek var, som vi snart kommer att se, ännu mera förtjusta i genre- 
beteckningar, men den geografiska gruppen var stor aven där. 39 titlar hade förlänats 
geografiska indexeringstermer, elva av dem hade två sadana termer och en hade t.0.m. 
tre. 30 böcker hade indexerats på landsnamn, sju på "Sverige", fem på "England", fem 
på "USA", två på "Romarriket" och lika många på "Tjeckoslovakien". Även i Mölndals 
indexering omfdrmäldes de två världsdelarna Afiika och Sydamerika en gång vardera. 
Tolv termer betecknade delar av Sverige, t.ex. Stockholm (tre titlar), Göteborg, Malmö 
och Borås (en titel vardera). Fem övriga städer nämndes, nämligen Hongkong, Milano, 
Detroit, Prag och London. De enda återstående termerna var "Colorado" (om Tony 
Hillermans Tidstjuven) och " 87:e distriktet" (om Ed McBains Tricks). Det 87:e distriktet 
i den fingerade stad (med slående likheter med New York) där Ed McBains serie om 
Steve Carella och hans kolleger utspelar sig var den enda påhittade plats som nämndes i 
vår undersökning. Av vart material att döma vagade sig aldrig indexerarna utanför jor- 
diskt territorium. 

Indexeringen i Mölndal tycktes ha en viss förkärlek för mer närliggande platser, vilket 
säkert var en följd av indexerarnas långa erfarenhet av låntagares frågor. Även i vart 
material ger uttrycken som låntagarna valt en fingervisning om hur lokalt perspektiv 
deras världsbild hade. Sydamerika förekom bara som en världsdel; Afiika och Asien 
gick också b ~ a  att se i sin helhet, även om Egypten, Kenya, Indien, Kina, Indokina, 
Israel och Hongkong nämndes. Däremot föll det inte någon in att söka på "Europa" eller 
"Nordamerika". I dessa världsdelar tycktes det i stort sett vara länder och huvudstäder 
som gällde utanfor Sveriges gränser, t.ex. Norge, Schweiz, Tyskland, Ryssland, Kanada, 
Prag, Istanbul, Riga, London och Rom. Det var något vanligare att söka på delar av 
Sverige än på landet i sin helhet. Även inom Sverige var perspektivet ganska lokalt. Så 
söktes t.ex. Kerstin Ekmans Händelser vid vatten vid två tillfallen i Malmö på 
"Norrland utan framgång. Succén hade inte blivit större i Mölndal, eftersom man på 
båda biblioteken indexerat den med termen "Jämtland". Vi antar att Norrland i Skåne 
oftast ses som en helhet,  so^ börjar strax norr om Uppsala. "Jämtland" kanske inte 
säger den genomsnittlige skånske låntagaren särskilt mycket mer, om hanhon inte har 
någon personlig anknytning dit. Ju närmare låntagarens hemort en bok utspelade sig, 
desto exaktare kunde handhennes beskrivning vara. Jacques Werups Swiss-made Fån 
ex. 27 söktes därför av låntagaren i Malmö b1.a. på "Rörsjöstaden", en stadsdel i Malmö, 
vilket troligtvis inte en låntagare i Jämtland skulle gjort. 

Mölndals indexerare hade följaktligen utgatt fran att låntagarna var mer intresserade av 
orter i regionen. Vi har nyligen konstaterat att låntagaren i Malmö i ex. 16 nämnde sex 
olika  platser,^ "vid norska gränsen", "Mellansverige", "Lomma", "Sandviken", "Madeira" 
och "Hallsberg". I Mölndal var den indexerad med "Sandviken", "Borlänge" och 



"Borås" (jämte tre icke geografiska termer). Som synes var Sandviken den enda gemen- 
samma nämnaren. Mölndal hade helt uppenbart koncentrerat sig på orter i grannskapet. 
Malmö hade tyvärr inte indexerat den aktuella titeln, men närnnde Lomma i en an- 
märkning. 

Av materialet har vi kunnat utläsa att låntagarna, både när de beskrev böcker och när de 
sökte dem, gärna nämnde geografiska namn. Indexerarna var också glada för geogra- 
fiska uttryck. Det är uppenbart att skönlitteraturen låntagarna läste oftast utspelade sig i 
Sverige, England eller USA, medan t-ex. Afrika och Sydamerika bara förekom enstaka 
gånger. Föga förvånande visade sig låntagarna mer benägna att nämna närliggande plat- 
ser än avlägsna och gav också mer preciserade lagesbestämningar for handlingar med 
spelplats i välkända trakter. (Att England och USA nämndes så ofta visar att dessa län- 
der står oss väldigt nära kulturellt, om än inte geografiskt.) 

6.3.2C Allmänt rum 

Med allmänt rum menar vi alltså miljöer av en viss karaktär, men utan geografisk place- 
ring. Den speciella karaktären kan vara rent @sisk, när det rör sig om en viss sorts ter- 
räng, ett hus eller en större byggnad, men den kan också vara mer social, då det handlar 
om samhällsskikt eller dylikt. Ofta har ju miljöer både en särskild @sisk natur och en 
speciell social stamning. Det är t.ex. fallet med arbetsplatser. 

6.3.2C.I Lantagarnas beskrivningar och sökningar 

20 handlingsbeskrivningar innehöll uttryck för allmänt m. I ex. 20 sades att huvud- 
personen så småningom via sitt arbete kom att "tillhöra en annan socialgrupp, utan att 
känna sig riktigt hernma i någon av dem". Socialgrupper &r en sorts samhällsskikt, som 
lever i och utgör en särskild sorts miljö. 

Ex. 26 skildrade b1.a. två syskons rivalitet "i finansvärlden". "Finansvärlden" kan ses 
som en abstrakt beskrivning av en viss typ av arbetsplatser och därmed en miljö av en 
viss karaktär. Samma sak kan sägas om "juridisk miljö", där en 40-årig man i Mölndal 
sade att thrillern Pelikanfallet av John Grisham utspelade sig. Andra nämnde mer kon- 
kreta arbetsplatser, såsom "eternitfabrik i ex. 16, "skola" (Kerstin Ekmans Händelser 
vid vatten) och "internatskola" (ex. 13). 

I Mölndal fick en kvinna, 25 år Qllda pil ett ungefar, för sig att hon skulle sätta indexe- 
ringen på prov genom att ge en så kryptisk handlingsbeskrivning hon kunde (ex. 33): 

En man och en kvinnaflyrfiån en skog, ett underligt stalle, och så bosäiier de sigpå ett berg. 
Biblisk tid 

Med "biblisk tid" avslöjade hon för den skarpsinnige intervjuaren att hon tankte p& en 
biblisk berättelse, och Mölndals raffinerade indexering kunde filjaktligen f% fram 
Marianne Fredrikssons Evas bok på söktermen "bibliska motiv". Kvinnan medgav att 
denna var den beskrivna baken. "En skog, ett underligt stalle" och "ett berg" målar upp 



en vag bakgrund, ett allmänt rum, för händelserna med avgörande betydelse for mänsk- 
ligheten, om man får tro Bibeln. Från terränger är inte steget långt till olika sorters be- 
byggelse, såsom landsbygd, småstad etc., som f% ses som miljöer av särskild karaktär 
även de. En 30-årig kvinna gav i Malmö följande närmast visuella beskrivning av hand- 
lingen i Gerda Anttis Ett ögonblick i sander (ex. 34): 

Ett nutidsdrama pil landet, Västergötland eller Ostergötland, en by, grannarna, husdjur. .. 

"På landet" och "en by" frammanar, jämte resten av beskrivningen, en bild av det rum 
där dramat utspelar sig, ett allmänt rum sa gott som nggot. 

En byggnad finner vi i ex. 35: 

Hwu4ersonen halsar på en bekunt och löser en mordgåta med anknytning till nhgon sorts halso- 
hem drivet av munkar. Ett tom ar vikrigt. 

Detta var den sammanfattning som en ca 40 år gammal kvinna gav i Malmö av P. D. 
James Det svarta tornet. Utöver arbetsplatsen "någon sorts hälsohem" har vi där en vik- 
tig byggnad, "ett torn". 

Tolv olika sökningar gjordes på allmänna rumstermer. Låntagarna verkade inte giirna 
söka på vaga eller abstrakta begrepp i den här gruppen heller. "En annan socialgrupp" 
och "i finansvärlden" i beskrivningarna lockade tydligen inte som söktermer, utan man 
prövade i stället med de abstrakta fenomenen "klassforflyttningar" och "klasskillnader" 
respektive "finanser", som vi i brist på någon bättre idé lämnat i högen "Gränsfall". Där- 
med hävdar vi inte att låntagarna skulle vara särskilt förtjusta i abstrakta fenomen, men 
de kanske ändå upplevde att dessa särskilt vaga rumstermer måste omformuleras på 
något satt. Ett än tydligare exempel är "juridisk miljö", som vi nyss citerade ur en be- 
skrivning och som låntagaren inför sökningen elegant omvandlade till aktörstermen 
"jurister", vilket säkert i hans öron lat som en mer normal sökterm. Däremot valde en 
kvinna i 20-årsåldern, som i Mölndal beskrev Raymond Hawkeys Donatorn som "en 
thriller i sjukhusmiljö", också att söka p& "sjukhusmiljö". Förklaringen till detta var 
dock helt enkelt att hon var en av de få låntagare som redan bekantat sig med biblio- 
tekets skönlitterahirindexering och därmed visste att sådana termer fanns inlagda. "Just 
nu håller jag på att läsaalla foöcker] på sjukhusmiljö" sade hon t.o.m., när hon berättade 
om hur hon brukade leta efter skönlitteratur. 

Även uttryck som "på landet", "en by", "en stad vid kusten" och "inne i skogen" tycktes 
lantagarna uppleva som f6r marginella eller vaga for att användas i sökningarna i någon 
form. "Öknen" och "hav" var tydligen mera levande begrepp för dem, åtminstone så 
som de beskrevs i de aktuella böckerna, varför de förekom som söktermer. Att havet är 
viktigt i Ernest Hemingways Den gamle och havet framgår ju redan av titeln. Byggnader 
och arbetsplatser är nog oftast väldigt konkreta, men låntagarna avstod ibland från att 
söka på dem, när de inte hade så framträdande roll i handlingen, t.ex. skolan i Kerstin 
Ekmans Händelser vid vatten och eternitfabriken i ex. 16. Inte desto mindre utgjorde 
sådana rum den största andelen av sökningarna i denna grupp, närmare bestämt åtta av 
de tolv sökningarna ("sjukhusmiljö" oräknad). Bland söktermerna förekom "tom", 



"slott", "hamnar" och "kloster" (i två sökningar efter olika delar av Ken Folletts Svärdet 
och spiran). En 60-årig man beskrev i Malmö Fredrik Ekelunds Taxi sju-tva så här (ex. 
36): 

Bra skildring m Malmö! En taxichauflörs upplevelser, skriven pH malmöitiska, invandrare, varde- 
ringar, fördomar, lite om knarkförsäljning. .. 

När han sedan sökte på "taxi" (och "Malmö"), tvivlar vi på att han avsåg själva fordonet, 
som vi i så fall räknat som ett föremål. Snarare såg han "taxi" som en sorts arbetsplats 
eller säregen miljö för passageraren, någonstans mitt emellan privat och offentligt rum. 
Han nämnde inte taxichaufförens bil i sin beskrivning och sökte inte heller på 
"taxibilar". 

6.3.2C.II Indexeringen 

I Malmö hade två titlar indexerats med uttryck for allmänt m, nämligen Elizabeth 
Georges Till minnet av Edward (ex. 12-13) med "internatskolor" och Kerstin Ekmans 
Händelser vid vatten med "glesbygd. 

Mölndal hade använt sig av sådana termer vid indexeringen av elva titlar. Termer som 
slutade på "-miljö" användes om alla utom må, t.ex. "arbetarmiljö" (om tre titlar), 
"herrgårdsmiljö", "överklassmiljö" och "religiös miljö". "Finansvärlden", som ratades 
av låntagaren som sökterm i anslutning till ex. 26, tyckte indexerarna passade bra att an- 
vända om samma titel. "Internatskola" föredrogs i Mölndal fkamför "internatskolor" 
medan "glesbygd" gick igen i samma form som i Malmö. De termer som indexerarna 
använde sig av tycks vara mer abstrakta än låntagarnas. "Slott", "tom" och "taxi" sakna- 
des t.ex., medan "arbetarmilj ö" och "överklassmiljö" motsvarade uttryck av typen "en 
annan socialgrupp" i låntagarnas beskrivningar, vilka de undvek i sina sökningar. Man 
Ta intrycket att indexerarna försökte återge en sorts stämning i termer som "religiös 
miljö", medan låntagarna verkade mera benägna att hänvisa till konkreta byggnader, 
terräng eller dylikt. Även i termen "herrgårdsmiljö", som på ytan tycks beskriva en 
byggnadstyp med omgivningar, anar man en särskild social kultur. 

Allmänt rum är knappast något som låntagarna och indexerarna favoriserade, när de be- 
skrev skönlitteratur, men sådana uttryck är inte heller helt försumbara. Låntagarna an- 
vände dem oftare i sina beskrivningar än de sökte på dem. Sökte de på dem, handlade 
det om konkreta byggnader, arbetsplatser eller miljöer. Mölndals indexerare tycktes 
lagga tonvikten på mer abstrakta sidor av allmänt rum, aven när de behandlade arbets- 
platser, åtminstone gav de ofta det intrycket genom att begagna sig av ordet "miljö". 

För att ge vår analys större djup, tanker vi nu ta upp den tredje dimensionen. 



6.3.3A Budskap 

Med budskap menar vi idéer som författaren kan tänkas ha velat föra fram med sitt verk, 
såsom den kritik som i Voltaires Candide förs fram mot den naiva optimismen77. Det 
kan också vara information om och insikt i ett ämnesomdde som författaren kan antas 
ha varit insatt i och velat sprida kunskap om, såsom statarnas liv i många av Ivar Lo- 
Johanssons böcker. Det är förmodligen den sida av skönlitteraturen som är mest öppen 
för olika tolkningar och följaktligen allra svårast att indexera korrekt. 

6.3.3A.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Låntagarna tog upp budskap i sex av handlingsbeskrivningania. En 30-årig man beskrev 
i Malmö Kerstin Ekmans Händelser vid vatten så här (ex. 37): 

Ondska och hur den skapas. Den utspelas i Norrlandpå 1970-talet. 

Att boken handlade om ondska var 30-åringens tolkning, såvida han inte bara återgav 
någon litteraturkritikers analys. Ondskan är knappast något som huvudpersonerna är 
medvetna om, åtminstone inte att den skapas under den tid som handlingen utspelas. En 
annan besökare på Malmö stadsbibliotek, en 70-årig kvinna, antydde inte något budskap 
i sin beskrivning av samma bok, utan höll sig helt till handlingen i inskrankt mening 
(ex. 3 8): 

Ett hippie-gäng bor tillfalligt i en skola ndgonstans i Norrland. Ett midsommarfiande skildras. 
Huvudpersonen, som rymt hemzji-ån, blir vampad av en kvinna som visar sig vara professor i Fin- 
land. 

I Malmö beskrev en 30-årig yngling Kenzaburo Oes Mardrömmen i ordalag som beton- 
ade olika budskap och tycktes sätta in den i någon sorts litteraturvetenskapligt samman- 
hang (ex. 39): 

En man i 20-/30-årsåldern återvander till sin födelsestad Maskligt förfall, japansk modernism, 
identitetssökande, psykologisk jag-skildring, existentiella fiAgor ... 

I en kort mening tycktes han säga allt som han fann värt att saga om sjalva händelse- 
förloppet. Där efter ägnade han sig åt tokningar av vad Oe velat saga med sitt verk och 
placerade det inom en litterär ~tilriktning.~~ Uppenbarligen tyckte han att den konkreta 
handlingen var ratt ointressant och att bokens behållning låg på ett helt annat plan. 

77~ran~o i s  Marie Aouret Voltaire, Candide eller Optimismen. - Stockholm : Forum, 
1979. 
78"Jag-skildring" är ett diskutabelt uttryck. Här gick våra meningar isär om huruvida det 
var att tolka som en synonym till "jagroman", d.v.s. en roman skriven i den litterära 
formen jag-form, eller en skildring av huvudpersonens ''jag" i ordets psykologiska 
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Inte bara nobelpristagare och akademiledamöter utsatts för tolkningar, utan också mera 
action-@lida böcker. En 60-årig man i Malmö gav denna skildring av Jan Guillous 
Fiendensfiende (ex. 40): 

Grannar som ej kommer överens. Spänning! 

"Grannar" torde syfta på nationerna Sverige och Sovjet. Beskrivningen behandlade inte 
något konkret händelseförlopp eller ens några aktörer, utan får ses som mannens sarn- 
manfattning av pougen med boken. 

Bland övriga beskrivningar med budskap kan nämnas ex. 13 ("arbetslivets påverkan på 
privatlivet") och ex. 11 med begreppet "barns allvar", som inte gärna kan ses som något 
fenomen i boken eftersom det är så allmänt uttryckt. Däremot skulle exempelvis "ett all- 
varligt barn" ha syftat direkt på någon av aktörerna. 

Sju sökningar gjordes på uttryck för budskap. Jean-Paul Sartres Äcklet söktes på 
I'livsfråg~r'~ och "existentialism", Ivan Klimas Kärlek och sopor (ex. 19) på 
"livsfilosofi" och Ernest Hemingways Den gamle och havet på "livskamp". Dessa ter- 
mer tar alla upp livets innersta väsen, och står knappast utskrivna i boken såsom feno- 
men. Ex. 37 följdes av en sökning p& "ondska". "Psykologi", "psykiatri" och 
"äktenskapets historia" är i grunden m e n  för facklitteratur, vilka låntagama ansåg 
illustreras i de skönlitterära verk de tog upp. Man kan tanka sig att författarna ville för- 
medla idéer om dessa ämnen i böckerna. Söktermerna "arbetsliv" och "arbetslivet" i an- 
slutning till ex. 13 torde syfta på uttrycket "arbetslivets påverkan på privatlivet" i be- 
skrivningen, varför vi fört aven söktemerna till denna grupp. 

6.3.3A.II Indexeringen 

Inga sökta titlar i vår undersökning hade indexerats med något uttryck för budskap. För- 
modligen hade indexerarna ansett att alla försök att fastställa budskapet i en roman var 
dömda att misslyckas, möjligen med undantag av något enstaka uppenbart fall. 

Ganska få låntagare nämnde budskap i sina beskrivningar och sökningar. (Flera av dem 
som gjorde det uttryckte f.ö. misströstan om att kunna finna boken med ledning av så- 
dana vaga aspekter.) En påtaglig andel av de böcker som beskrevs med hjälp av budskap 
innehöll mycket lite av traditionell handling ("action"), vilket förmodligen kompensera- 
des av mer svårbeskrivna kvaliteter. Indexerarna hade avstått fiån att försöka tolka vilka 
idéer författarna ville föra f i a .  i ljuset. 

betydelse. Till sist bestämde vi oss i alla fall for att placera uttrycket "jag-skildring" i 
gruppen budskap såsom ett psykologiskt tema. 
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6.3.3B Läsupplevelse 

Med läsupplevelse menar vi den känslomässiga upplevelse som läsaren erfar då hanhon 
läser boken, och som författaren kan ha haft för avsikt att fiamkalla. Denna upplevelse 
kan uttryckas som en egenskap hos boken, d.v.s. en rolig bok är en som f i d a l l a r  den 
känslomässiga upplevelsen glädje hos läsaren. Ofta kan genrebeteckningar stå för så- 
dana emotionella upplevelser, men dem har vi fort till gruppen genre, medan vi använ- 
der läsupplevelse endast för andra uttryck. 

6.3.3B.Z Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Endast två beskrivningar innehöll uttryck för läsupplevelse vilka inte kunde foras till 
någon av de andra grupperna. I ex. 29 påpekade låntagaren att boken var "spännande" 
och det gjorde även den 20-åriga kvinna som i Mölndal återgav handlingen i Akif 
Piringcis Felidae (ex. 41): 

Det ar en katt som berättar. Spännande! 

I ex. 40 använde låntagaren i stället uttrycket "spänning". Förvisso torde detta vara en 
känsloupplevelse som han upplevde såsom läsare, men med risk for att anklagas för 
hårklyveri, fölr vi ändi det begreppet till gruppen genre, eftersom det samtidigt kan vara 
en genrebeteckning. 

Inga sökningar gjordes pii denna sorts uttryck. 

Att denna grupp är så liten i vårt material kan ha flera orsaker. Vi har redan påpekat att 
genrebeteckningar, som säkert g h a  används for läsarens känsloupplevelser, förts till 
gruppen genre. Vidare uppmanades låntagarna att skildra handlingen i böckerna, och 
kan därför inte ha tyckt att det var särskilt påkallat att diskutera sina egna upplevelser 
under läsningen. De verkade inte heller finna det naturligt att söka pii siidana begrepp. 
Frågan är om låntagarna över huvud taget är så benägna att diskutera sina känsloupp- 
levelser med bibliotekarier mer än i väldigt allmänna termer som "bra bok" eller "något 
roligt". I stället föredrar de kanske att uttrycka sig mer neutralt. "Har Ni någon bra kär- 
leksroman?" kan på så vis ha undermeningen att låntagaren känner ett behov av en viss 
sorts läsupplevelser. 

6.3.3B.ZI Indexeringen 

Inte heller läsupplevelser hade använts som indexeringstermer för böckerna i vår under- 
sökning. Troligtvis användes i Mölndal vissa genrebeteckningar som antydningar om 
olika läsupplevelser. I många fall är det svårt att avgöra vilken sorts känslor författaren 
avsett att framkalla, och även när detta är mera uppenbart, kan det vara svårt att sam- 
manfatta läsupplevelsen med någon indexeringsterni. 

Läsupplevelser omnämndes bara två gånger i låntagarnas beskrivningar och inte alls i 
deras söktermer eller bibliotekens indexering. 



6.3.3C Litterar form 

Med litterär form menar vi det sätt som boken är skriven på, d.v.s. språkbmk, t. ex. dia- 
lekt, eller andra stilistiska särdrag såväl som val mellan formerna roman, novell, episk 
dikt etc. (Vår undersökning inriktade sig dock i första hand på romaner.) 

6.3.3C.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Tre låntagare tog upp litterär form i sina handlingsbeskrivningar. Således påpekade i ex. 
36 låntagaren särskilt att Malmö-skildringen var skriven på malmöitiska, och i ex. 41 
fick vi veta att "det är en katt som berättar". Vem som berättar historien och hur har 
ingen betydelse för handlingen, utan är en ren formsak. Ovan påpekade vi att ex. 39 
innehöll en placering av Kenzaburo Oes Mardrömmen inom en viss stilriktning, 
"japansk modernism". En sådan sätter givetvis sin prägel på £ramstallningen, men be- 
höver inte påverka själva handlingen. 

Inga sökningar gjordes på sådana begrepp. 

6.3.3C. II Indexeringen 

Inga av de sökta böckerna hade indexerats med beteckningar för litterär form. 

Litterär form förekom bara i tre handlingsbeskrivningar. Inga sök- eller indexerings- 
termer tillhörde denna grupp. 

6.3.3D Lånat motiv 

Vissa författare Ateranvänder ibland historier som de h-t fTan andra källor, såsom 
mytologi, religiösa urkunder, filmer etc. En sådan historia kallar vi ett lånat motiv. Hit 
har vi fört alla uttryck som anspelar på originalkäilorna, såvida de inte kunnat ses som 
genrebeteckningar, då de förts till gruppen genre. 

6.3.30.1 Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

Endast en beskrivning innehöll ett uttryck för lånat motiv. En man i 70-årsAldem på 
Malmö stadsbibliotek nämnde i sin beskrivning av Marianne Fredrikssons Evas bok och 
Kains bok (som vi räknat som en serie, eftersom han beskrev båda samtidigt och den ena 
boken kan ses som en fortsättning på den andra) att de "återberättar historier ur Bibeln". 
Uttalandet förklarar varifran författaren lånat motivet för sina romaner och säger 
ingenting om handlingen i sig mer än att det ger en liten antydan om ramen, d.v.s. böck- 
erna f"ar antas utspela sig i de länder och under den tid som skildras i Bibeln. 

En sökning gjordes efter den ovan nämnda Evas bok på "bibliska motiv" ach "religiösa 
motiv". Denna sökning ufordes dock i Mölndal i anslutning till ex. 33. Att "bibliska 



motiv" hör till denna grupp är ganska uppenbart och "religiösa motiv" f3.r ses som ett 
vidare begrepp med betydelsen motiv hämtade ur religiösa urkunder. 

6.3.30. II Indexeringen 

Lustigt nog var Evas bok också den enda bok som indexerats med termer för lånat 
motiv, nämligen "bibliska motiv" och "Gamla Testamentet". "Gamla Testamentet" ut- 
tryckte alltså källan varur motivet för boken hämtats, inte att romanen skulle handla om 
Gamla Testamentet. Det var Mölndals indexerare som uppmärksammat detta lån av 
motiv, medan Malmö inte använt några termer av denna typ för de sökta titlarna. 

Vi har funnit att lånat motiv bara angavs av låntagare och indexerare i fraga om en bok 
med bibliskt motiv. 

6.3.33 Genre 

Med en genre menar vi ett antal böcker med en särskild benämning, vissa egenskaper 
gemensamma och vars likheter författarna kan tankas ha varit mer eller mindre med- 
vetna om, när de skrev böckerna.79 Specifika genrer saknar ofta någon precis definition 
och f"ar ses som ganska vaga och subjektiva begrepp. Den som använder ett genreuttryck 
om en bok ser släktdrag med en tradition eller trend inom skönlitteraturen, men vilka 
dessa drag är torde sällan ens hanlhon själv kunna redogöra för i detalj. De egenskaper 
som utmärker en genre kan hänföras till alla tre dimensionerna i vår analysmodell och 
många av deras underavdelningar. Benämningen "polisromaner" kan t.ex. syfta på 
romaner med poliser (aktörer) och brottsutredningar (händelseförlopp), som utspelar sig 
på 1900-talet (tid) i storstadsmiljö, delvis på en polisstation (allmänt rum), och är spän- 
nande att läsa (läsupplevelse). Vi använder begreppet genre i den populära betydelse 
som ordet förmodligen har for de flesta låntagarna, medan vi ansett "roman", "novell" 
och dylika uttryck väl allmänna för att kännas meningsfulla här. De passar enligt vår 
mening bättre i gruppen litterär form. 

6.3.3E.I Låntagarnas beskrivningar och sökningar 

17 beskrivningar innehtil1 uttryck för genrer. Benämningarna "deckare" och "thriller" 
var vanligast. De förekom i @ra beskrivningar vardera. "Deckare" hör tveklöst till de 
mest allmänt accepterade men vad star den egentligen för? En 25-årig kvinna 
använde termen när hon i Mölndal beskrev P. D. James Av osb1dig-i blod (ex. 42): 

Om enjlicka vars far blir hangd och vars mor sitter i fängelse. Hon blir adopterad. Det är en 
deckare och utspelar sig i London. 

79Eftersom begreppet "genre" är mycket omdiskuterat, citerar M Svensk ordbok (s. 394), 
som definierar "genre" som "typ av (konstnärlig) framställning som kännetecknas av 
viss uppsättning stildrag eller innehållsliga faktorer (syn. stilart)" och ger exemplena 
"filmgenre; äventyrsgenre; reseskildringen har nu etablerat sig som -". Denna definition 
ger utrymme för vår tolluing av ordet, som dock är mer begränsad. 
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De första två meningarna beskrev händelseförlopp och gav intrycket att boken var en 
social skildring av ett barns svåra uppvaxtförhållanden. Att kvinnan sedan avslöjade att 
det var "en deckare" kom lite överraskande och hon preciserade inte detta närmare. 
Mölndals indexerare höll med henne på denna punkt och hade följaktligen också givit 
boken b1.a. termen "deckare". Det är vår uppfattning att "deckare" används om böcker 
med detektiver (av något slag) och brottslingar som aktörer, lösandet av gåtor med an- 
knytning till brott som händelseförlopp och som är spännande (läsupplevelse). Förmod- 
ligen innehåller sålunda Av oskyldigt blod också någon sorts gåta med brottsanknytning 
som löses under handlingens lopp. En intressant iakttagelse gjorde vi när vi sökte efter 
boken i Malmös katalog. Enligt katalogen var boken även utgiven under titeln Oskyldigt 
blod : thriller. Skillnaden mellan deckare och thriller är alltså inte given. Även thrillers 
är spännande och handlar gärna om någon sorts brott eller sammansvärjning. Många 
thrillers kan därför kallas för deckare och vice versa. Ett annat exempel på svårigheten 
att skilja mellan deckare och thriller är indexeringen av Akif Pirinqcis Felódae (jfr. ex. 
41). I Mölndal hade den indexerats med "thriller", "djurskildring" och "katter", i Malmö 
med "katter" och "deckare". 

Jan Guillous I hennes majestäts tjänst kallades av en 40-årig man i Mölndal för "agent- 
historia" i handlingsbeskrivningen, men han föredrog att söka på "spionroman". En 60- 
arig kvinna i Malmö sökte samma titel pil "deckare". I ex. 40 beskrevs en annan bok i 
Hamilton-serien, Fiendensfiende, som "spänning". I Mölndal var den indexerad med 
"thriller" liksom Den enda segern (i samma serie) i Malmö. Förvirringen bland genre- 
begreppen verkar fullständig! "Spänning", som är den bredaste termen, skildrar uppen- 
barligen läsupplevelsen, medan andra associationer måste vara väldigt personliga. 
"Agenthistoria" och "spionroman" fokuserar aktörer och implicerar en sorts politisk 
miljö (allmänt rum) och kanske ett väldigt vagt händelseförlopp (spionage/underrättelse- 
tjänst?). 

Ibland verkade låntagarna tycka att genrebegreppen låg nära till hands för att beskriva 
böcker, vilket inte hindrade att de hade svårt att hitta några lämpliga sådana för en sär- 
skild bok. Så var uppenbarligen fallet med en 70-årig kvinna i Malmö som försökte be- 
skriva Björn Ranelids Synden (ex. 43): 

Det ar en familjeroman, thrilleraktig, thriller. .. Den ar sv& att beskriva med ämnesord 

Hon kunde alltså inte komma på några ord att beskriva boken med, och avstod helt fran 
att föreslå söktermer, men när hon sökte efter lämpliga uttryck, prövade hon med genre- 
begrepp. Samma låntagare beskrev sedan Elsi Rydsjös Kristallen denfina som en 
"historisk roman". 

En ovanligare genrebeteckning var "nutidsdrama" i ex. 34. "Nutid" är givetvis en tids- 
bestämning, medan "drama" såsom genrebeteckning ursprungligen betydde skådespel 
och sedan kanske spritts (inte minst i videobutiker) som benamning på en sorts film- 
genre som uppvisat vissa likheter med en vanlig typ av teaterpjäser. 



Genrebeteckningar var nästan dubbelt så vanliga i sökningarna som i beskrivningarna. 
30 sökningar gjordes på genrer, nio av dem på "deckare", varav en aven på "psykologisk 
deckare". "Thriller" förekom i lika många sökningar som beskrivningar, m a .  "Science 
fiction" användes som sökterm i tre sökningar och "fantasy" i två. Ingendera nämndes i 
beskrivningarna. Båda genrerna förutsätter normalt en sorts allmänt m, som skiljer sig 
från vår egen värld. I science fiction är det en tekniskt mer avancerad värld som skildras, 
i fantasy en med varelser av en typ vi känner igen från sagorna och där magi spelar en 
viktig roll. Därmed har vi redan antytt att en viss sorts aktörer, som nästan helt saknas i 
annan litteratur, är vanlig i dessa genrer, t.ex. robotar, androider och utomjordingar i 
science fiction, alver, jättar och magiker i fantasy. Ibland rör det sig om varelser som 
endast förekommer hos en författare, såsom " entema" (vandrande trädvarelser) och 
"hobbitarna" hos J. R. R. Tolkien. Science fiction kan aven handla om någon försig- 
kommen uppfinnare i en värld lik v& egen, men det vanligaste är att böckerna utspelar 
sig antingen i framtiden eller i någon annan del av universum (eller bade och). Omvänt 
är det svårt att tänka sig en framtid, där inte tekniken har fortsatt att utvecklas, varför 
"framtidsskildring" och "framtidsvisioner" skulle kunna ses som en variant av science 
fiction. Arthur C. Clarkes 2061 söktes p& "fkamtidsvisioner" (jämte "science fiction"), 
George Orwells 1984 enbart på "framtidsskildring". Den senare var inte indexerad av 
någondera biblioteket, den förra hade av Mölndal indexerats enbart med "science 
fiction". Inte desto mindre berättade Mölndals indexerare att de använde sig av termen 
"framtidsskildring", som dock syftade på litteratur med mindre tydlig fokusering på tek- 
nik. Malmö avstod medvetet F.an att indexera genrelitteratur, men att man skiljde på 
framtidsskildringar och fkamtidsskildringar visade sig i hylluppställningen. Science 
fiction- och fantasy-böcker hade markerats med en grön prick på ryggen och placerats 
på en särskild8 hylla, men där ansågs inte George Orwell och Karin Boyes Kallocain 
passa in. Det verkade som man skiljde mellan science fiction och "seriös" litteratur, 
även om det aldrig sades uttryckligen. 

Samma åtskillnad mellan genrelitteratur och "seriös" litteratur verkade såväl bibliote- 
karier som låntagare göra i fraga om deckare. På de vagnar som i Malmö reserverats for 
deckare och dylikt placerades inte Fjodor Dostojevskijs Brott och strafleller Umberto 
Ecos Rosens namn. Kerstin Ekmans Händelser vid vatten uppQller alla krav man kan 
ställa på en deckare (huvudpersoner som fiingerar som detektiver, mördare, en mordgåta 
som löses och spänning, jfr. ovan). DA författaren tillfrågades om hon i och med denna 
bok åter börjat skriva deckare, förnekade hon inte detta helt och hållet, även om hon 
menade att publik och kritiker var mer intresserade av genrer än författarna.80 De två 
låntagare som beskrev boken verkade dock inte ha upplevt den som en deckare, och de 
nämnde över huvud taget ingen genrebeteckning i sina beskrivningar eller sökningar 
(jfr. ex. 37 och 38). Malmö hade som vanligt inte indexerat med några genretermer, 
medan Mölndal försett boken med den nagot vaga termen "relationsroman", som syftade 
på andra sidor hos (och i) boken. 

goInger Frimansson, "Kerstin Ekman : Knng ett dubbelmord" Il Svensk Bokhandel 
1993:12, s. 13. 
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Peter Straubs Skuggrike söktes b1.a. på "skräck", vilket också var en av de indexerings- 
termer som använts i Mölndal. "Skräck" är här att se som en genrebeteckning som i 
första hand syftar på läsupplevelsen, men som också förknippas med övernaturliga 
inslag (abstrakta fenomen eller, i fråga om varulvar, vampyrer etc., aktörer). Anais Nins 
Venusdeltat söktes på (och hade av Mölndal indexerats med) "erotik". Även "erotik" har 
med tiden kommit att användas som en genrebeteckning. Denna genre utmärks lika 
mycket av händelseförlopp, aktörernas känslor i samband med detta och läsarens upp- 
levelse, då han/hon får ta del av det. 

Två genrer av ganska speciellt slag är "satirer" (liksom "politiska satirer") och 
"allegorier", vilka båda användes som söktermer. Båda betecknar berättelser med ett sär- 
skilt budskap, som i fiåga om politiska satirer är politiskt. I politiska satirer är det vidare 
vanligt att politiker förekommer som aktörer, men i övrigt säger inte genrebeteckning- 
arna något om handlingens natur eller vad för sorts budskap det är fråga om. Satirer 
skall aven kunna erbjuda en roande läsupplevelse. Bo Baldersons Statsrådet-serie söktes 
på "komedi", "deckare" och "politiska satirer". "Komedi" är en genrebeteckning som 
hämtats från teatern och filmen. "Humor" användes som söktenn för Richard Powells 
Pionjärerna och är i detta sammanhang att betrakta som en genreterm och syftar liksom 
"komedi" på läsupplevelsen. 

6.3.3E.II Indexeringen 

Malmö hade alltså bestamt sig för att inte indexera med genrebeteckningar (och knappt 
science fiction, fantasy eller deckare över huvud taget). Ändå visade sig .tre av de sökta 
titlarna där vara försedda med genrebeteckningar som indexeringstermer, nämligen , 
"thriller", "deckare" och "fantasy". 

I Mölndal hade 52 titlar indexerats med genreuttryck, tio av dem t.0.m. med två vardera. 
Här finner man en uppsjö olika genrebeteckningar, 26 olika. "Historisk roman" var van- 
ligast, tio titlar. Detta uttryck syftar på tiden då handlingen utspelas, d.v.s. ramen. Det 
enda historiska romaner borde ha gemensamt är att de utspelar sig innan nutiden. Den 
modernaste tiden som skildrades i de tio titlarna var perioden 1880-1 900 (åtminstone 
enligt indexeringen av Per Anders Fogelströms Barn av sin stad, beskriven i ex. 20). 
Det är möjligt att Mölndals indexerare ansåg att historiska romaner inte kunde utspela 
sig under 1900-talet. Att inte alla romaner som utspelade sig tidigare raknats som histo- 
riska avslöjade indexeringen av Elsi Rydsjös Kristallen den fina, som b1.a. indexerats 
med "herrgårdsroman" och " 1800-talet", men inte med flera genretenner. Förmodligen 
skall tidsskildringen vara framträdande i en historisk roman. Man frågar sig också om 
böcker från tidigare sekler i vilka författama beskriver sin samtid kan raknas som histo- 
riska romaner. Så hade i alla fall inte Jane Austens Förnufl och kansla eller Sir Arthur 
Conan Doyles Baskewilles hund indexerats. I Malmö var avsikten att historiska roma- 
ner skulle förses med tidsbestämningar vid indexeringen, även om inte termen som så- 
dan användes. 

Atta böcker hade indexerats som "deckare" och sex som "thriller". Vi har funnit att 
dessa två begrepp har något luddiga gränser, men att de likväl ofta användes av lån- 



tagarna. Det var däremot mer ovanligt att de talade om kvinnoskildringar (endast en 
sökning), medan Mölndals indexerare ansett att sex av titlarna tillhörde denna genre. 
Liksom historiska romaner utspelar sig under en historisk tidsperiod och, förmodligen, 
skildrar denna på ett framträdande sätt, måste kvinnoskildringar ha en kvinnlig huvud- 
person (aktör) som skildras ingående, i detta fall psykologiskt. Det är väl inte så lång- 
sökt att anta att hinnoskildringar också skall framhäva vad som utmärker kvinnors sär- 
skilda villkor i världen. Sådana böcker har säkert skrivits och lästs alltmer i takt med att 
man aktivare börjat diskutera kvinnans stallning i samhället. På senare tid har man 
kommit att diskutera även mannens ställning och följaktligen hade Kenzaburo Oes 
Mardrömmen indexerats som "mansskildring". Andra likartade skildringar var 
"ungdomsskildring" och "barndomsskildring". På samma sätt skildrar förmodligen en 
"landsbygdsskildringl' (om Gerda Anttis Ett ögonblick i sander, jfr. ex. 34) hur livet är 
på landsbygden och en "arbetslivsskildringl' miljön på en arbetsplats (allmänna rum). 
Enligt Mölndals tesaur fanns det också en genre kallad "arbet~platsskildring~~, vilket 
måste vara något nära besläktat. Skillnaden var enligt indexerarna att arbetslivs- 
skildringen skrevs av en författare som berättade om sitt eget arbetsliv, medan arbets- 
platsskildringen skildrade arbetsplatsen i stort och inte behövde berättas av någon som 
själv arbetat på den. Risken för sammanblandning verkade överhängande, åtminstone 
for låntagare och andra som inte haft någon personlig genomgång av betydelse- 
skillnaden. "Djurskildring" har förmodligen inte samma samhällsvetenskapliga konno- 
tationer som "kvinnoskildring". Djurens villkor jamförs väl mera sällan med manni- 
skornas. Termen står snarare för böcker där djur har huvudroller. "Framtidsskildring" 
har redan nämnts. "Generationsskildringl' var kanske den svårbegripligaste av dessa - 
skildringar. Vi föreställer oss att denna genre ställer flera olika generationer och deras 
villkor mot varandra, och kanske dessutom relationerna dem emellan. 

Säkerligen var låntagarna och indexerarna ganska ense om vad science fiction och 
fantasy var, men dessa genrer förekom så f"a gånger i vårt material att man inte kan dra 
några säkra slutsatser enbart utifån det. Studerar man böckerna i de genrer som nämnts 
oftast i vårt material, finner man att låntagarna och indexerarna var överens om vad en 
deckare var, men mer oense om (osäkra på?) vad en thriller var. Mölndal hade indexerat 
flitigt med "historisk roman" och "hinnoskildring", medan låntagarna sällan använde 
de uttrycken när de beskrev eller sökte specifika böcker. Däremot kommer vi att se att 
många nämnde historiska romaner när de fick berätta om vad f6r sorts böcker de var 
intresserade av. På samma satt tror vi att många kan vilja läsa kvinnoskildringar, aven 
om de inte använder just det& uttryck, och frågan är om det går att hitta på någon bättre 
indexeringsterm för sAdana. 

Vi har funnit att låntagarna gärna sökte på genrebenämningar, men använde de betydligt 
mer sällan i sina beskrivningar. Malmö hade i stort sett avstått fran att indexera med 
genrebeteckningar, medan Mölndal indexerat mera med sådana än med termer ur någon 
annan av vara! grupper. Vi har också visat att genrerna i allmänhet är vida begrepp med 
vaga gränser och att deras betydelse ibland kan hänföras till flera olika dimensioner i 
vårt analyssystem. 



6.4 Låntagarnas intressen 

Huvuddelen av vår undersökning agnades alltså åt att låta låntagarna beskriva och fore- 
slå söktermer för särskilda böcker de last. Den kan i första hand anses vara ett test av in- 
dexeringens fönnAga att ta fram en särskild bok, d.v.s. att uppnå syfte 2 i början av av- 
snitt 3.1. För att testa förmågan att uppnå syfte 1, att ge möjlighet att söka all möjlig 
skönlitteratur om ett visst ämne, frågade vi aven lantagama om de var intresserade av att 
läsa skönlitteratur om nAgra sarskilda ämnen och sökte sedan p& de ämnena. 

I Malmö uppgav 13 låntagare 30 ämnen, i Mölndal nämnde 44 låntagare 64 ämnen 
(eller kombinationer av ämnen). De 94 ämnena fördelade vi pA de olika dimensionerna 
och underavdelningarna i vår analysmodell. 

Det visade sig att genrer var populärast att söka på. 22 låntagare nämnde 15 olika gen- 
rer. Vanligast var historiska romaner, som omnämndes av fem låntagare i sex sökningar. 
Deckare nämndes av @ra låntagare i fem sökningar och thriller av tre låntagare i fyra 
sökningar. Rysare söktes av två låntagare och övriga genrer av en låntagare vardera. 

Nästan lika populärt som genrer var geografiskt rum. 21 låntagare sökte på Sverige 
(liksom Malmö (i Malmö), Landala och Göteborg (i Mölndal) ), England, Irland, Italien, 
Grekland, USA, Australien, Ryssland, Kina, Mongoliet, Afrika, Latinamerika, Central- 

* amerika och Sydamerika (de tre sista vid samma söktillfalle). Göteborg och ett par av 
länderna söktes i kombination med genrebegrepp. 

Aktörer och deras egenskaper nämndes lika ofta som händelsefirlopp. Nio låntagare 
sökte på den ena gruppen och lika många på den andra. "Graviditet" har vi räknat som 
en egenskap; några andra sådana förekom inte. Bland aktörerna fanns "hopi-indianer", 
"Karl XII", "människor nu", "invandrare", "emigranter" och "hundar", bland händelse- 
forloppen "utvandringn/"emigration" (två ord med samma betydelse har räknats som ett 
ämne), "häxbränning", "franska revolutionen" och "judef~rföljelse".~~ 

Sex låntagare nämnde tidsperioder, nämligen "förhistorisk tidn/"forntiden", 
"medeltiden", " 1500-talet", " 1600-talet", " 1800-talet" och den mycket vaga tidsbestäm- 
ningen i "roman fran f&, som det var fön i Sverige". Lika många intresserade sig för 
"psykologi" och olika sorters.historia, såsom "judarnas historia" och "kvinnohistoria", 
ämnesord som vi ansett höra till budskapen i böckerna, d.v.s. författarna kan antas ha 
velat öka insikten i dessa ämnen med sina verk. 

Allmänt rum kom upp vid fyra tillfallen, "politisk miljö", "teater", "teatermiljö", 
"arbetarmiljö" och "natur". De tre begreppen "politik", "judendomen" och 

81En 40-årig kvinna sökte i Malmö på "utvandring", vilket gav sex barnböcker, och 
"emigration", vilket bara gav en skönlitterär bok. Nyfikenheten fick oss att slå upp 
Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Denna hade endast tilldelats termerna "etnologi" och 
" Smaland", vilket inte kvinnan tyckte gjorde verket riktig rättvisa. 
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"kvinnoarbete" har vi sett som abstrakta fenomen. I övrigt nämndes känslan "romantik", 
relationstermen "kvinnlig vänskap", föremålet (!) "UFO" och det lånade motivet 
"mytologi" en gång vardera. 

Vi har alltså funnit att låntagarna framför allt var intresserade av att läsa skönlitteratur 
om genrer och geografiska rum. De var vidare ganska ofta intresserade av aktörer, 
händelseförlopp, tidsperioder och budskap (i stort sett bara olika sorters historia). 

6.5 Kompletterande kontroll av indexeringen 

Vår huvudundersökning kom alltså att omfatta ett hundratal beskrivningar av och sök- 
ningar efter skönlitterära verk, men en stor andel av verken var inte indexerade, vilket 
var särskilt påtagligt i Malmö. För att fa en lite bättre bild av hur man indexerade, beslöt 
vi att undersöka vilka termer ett antal titlar utgivna under 1993 och 1994 hade tilldelats. 
Tanken var att titlar utgivna efter att indexeringen påbörjats oftare var indexerade än 
äldre. (Likväl hade Mölndal medvetet gått igenom också äldre litteratur och Malmö fört 
över intressanta delar av en kortkatalog, som tidigare använts for att söka skönlitteratur 
om särskilda b e n . )  För att jamförelsen sMle kannas meningsfull, tittade vi endast på 
titlar som köpts in av båda biblioteken. Vi tankte oss att studera 50 titlar, men eftersom 
faltstudierna pågick parallellt på var sin ort noterade vi indexeringen av ett något större 
antal, för att vara säkra på att f3 med 50 gemensamma titlar. Biblioteken var dock dukti- 
gare på att köpa in än vi hade antagit, varför vi efter faltstudierna f m  att vi fatt ihop 
hela 62 gemensamma titlar. Vi beslutade då att använda allihop. Titlarna valdes alltså 
slumpvis bland de titlar som utgivits under 1993 och 1994, och köpts in av bada biblio- 
teken. 

I Malmö hade 38 av de 62 titlarna indexerats med sammanlagt 96 termer, vilket ger ett 
genomsnitt på 2,5 indexeringstermerltitel. Vanligast var att de indexerats med geogra- 
fiskt rum. 25 titlar hade indexerats med 30 geografiska termer. 

Aktörer och deras egenskaper var ungefar lika vanliga. 23 titlar hade indexerats med 3 1 
sådana termer. De egenskaper som tagits upp var "barndom", egenskapen att vara barn, 
och "alkoholism". Vidare var nio av termerna de väldigt vaga "män", "kvinnor", 
"pojkar" och "flickor". - 

Tidsuttryck hade använts som indexeringstermer för 14 titlar, sammanlagt 18 termer. I 
övrigt förekom fem händelseförlopp, fyra känslouttryck, en relationsterm, ett uttryck för 
firemål (!, "droger"), fem abstrakta fenomen, endast ett allmänt rum ("vårdhem") och 
Srra genrebeteckningar (tre "deckare" och en "thriller"). 

I Mölndal hade 55 av titlarna indexerats med sammanlagt 230 termer, 4,2 termerltitel. 
Där var liksom i fraga om titlarna i vår huvudundersökning genrer vanligast. 49 titlar 
hade indexerats med 64 genretermer. 

Nästan lika många hade indexerats med geografiskt rum eller tidsuttryck. 44 titlar hade 
tilldelats 6 1 geografiska namn och 35 titlar 39 tidstermer. 



Aktörer och deras egenskaper var en stor grupp aven i detta fall, men relativt sett mindre 
än i Malmö. 23 titlar hade försetts med 28 sådana termer. "Alkoholism" var den enda 
egenskapen bland dem. Ingen term var så vag som de ovan nämnda "män" etc. 

Vad resten av grupperna betraade, hade elva titlar indexerats med händelseförlopp, Atta 
med känslor (sex av dem med "romantik"), tvii med relationer, fyra med abstrakta feno- 
men, nio med allmänt rum och en med budskap. (Budskapet var ''judisk kultur", vilket 
vi har sett som ett ämne som författaren kan tänkas ha velat göra läsarna bekanta med.) 

Vid studiet av böcker utgivna 1993 och 1994, fann vi att Malmö oftast använt geogra- 
fiskt rum, aktörer och tid som indexeringstermer, medan de sällan indexerat med exem- 
pelvis genrebegrepp. Mölndal hade lagt tyngdpunkten på genrer, geografiskt m, tid 
och i viss mån aktörer. 



Analys och slutsatser 

Efter vår genomgång av undersökningen skall vi nu försöka besvara frågorna i vår 
problemställning med hjälp av de redovisade resultaten. Först jamför vi vår analys- 
modell med Pejtersens AMP-system för att sedan granska låntagarnas sätt att beskriva 
och söka efter skönlitteratur (särskilda titlar såväl som typer av böcker de skulle vilja 
Iiisa). Där efter studerar vi hur litteraturen indexerats i Malmö respektive Mölndal. 
Sedan jamför vi låntagarnas beskrivningar/sökningar med indexeringen, för att se om 
likheterna var tillräckligt stora för att indexeringen skulle kunna Qlla någon funktion. 
Resultatet av analysen sammanfattar vi därpå i några slutsatser, som vi utvecklar i reso- 
nemang om behovet av skönlitteraturindexering, hur &dan kan utformas och lämpliga 
områden för kommande forskning. 

7.1 Vår analysmodell 

Annelise Mark Pejtersens AMP-system har legat till grund för vår analysmodell. 
Tanken var fran början att vi skulle använda oss av Pejtersens modell utan att ändra den. 
När vi s5 försökte analysera vårt material enligt de dimensioner som finns i AMP- 
systemet, vilka är ämne, ram, författarens avsikt och tillgängligheten, så märkte vi att 
det inte var möjligt att direkt överföra Pejtersens system på vår undersökning. Vi valde i 
stallet att med utgångspunkt fi-ån AMP-systemet och vårt material konstruera en egen 
analysmodell, och fick då tre dimensioner, nädigen fenomen, ram och författarens 
avsikt. 

Fenomen är närmast att likna vid AMP-systemets dimension ämne, vilken vidareindelas 
i kategorierna aktivitet och händelseförlopp, psykologiskt utvecklingsforloppl psyko- 
logiska beskrivningar och sociala relationer. I vår analysmodell motsvaras detta närmast 
av grupperna händelseförlopp, känslor och relationer. Till dimensionen fenomen har vi 
även fort gruppen aktörer och deras egenskaper, en kategori som saknas i AMP- 
systemet. I det systemet hittar vi visserligen kategorin huvudpersoner, märkligt nog 
placerad i dimensionen tillgänglighet, och i dimensionen ram rubriken yrke som vidare- 
indelning av plats (!). Eftersom aktörerna och deras egenskaper så ofta förekom i vår 
undersökning, fann vi det motiverat att skapa en särskild grupp för dem. Abstrakta 
fenomen är en grupp som inte alls finns hos Pejtersen. Vi fann dock denna grupp nöd- 
vändig, då inte alla delar av vår tillvaro kan sägas 
vara konkreta. 

Dimensionen ram, som i AMP-systemet innehåller kategorierna tid och plats, behåller vi 
nästan oförändrad. Skillnaden ligger i att vi delar upp plats i geografiskt rum och all- 
mänt m. Detta får ses som ett klargörande av AMP-systemets indelning. Pejtersens 
system använder inte termen "allmänt rum", men för social miljö till plats, vilket måste 
innebära att hon inte bara har geografiska platser i åtanke. 

I AMP-systemet består dimensionen författarens avsikt endast av kategorierna känslo- 
mässig upplevelse respektive insikt och information. Dessa motsvaras närmast av våra 



grupper läsupplevelse och budskap. Vi har dock i vår analysmodell vidgat begreppet 
"författarens avsikt" och låtit det omfatta även litterär form, lånat motiv och genre. 
Litterär form finns i AMP-systemet inom dimensionen tillgänglighet, men vi ansåg att 
den ditterära formen var resultatet av ett medvetet val av författaren, som sjiälv bestäm- 
mer hur han vill presentera sitt budskap. Genre och lånat motiv är grupper som saknas i 
AMP-systemet, men som vi sett ett behov av, för att kunna genomföra vår undersökning 
på ett tillfredsställande sätt. 

7.2 Låntagarna 

I början av avsnittet 3.1, "Praktiskt tillvägagångssätt", talade vi om tre tänkbara syften 
med att använda skönlitteraturindexering, nämligen att finna litteratur om ett visst ämne, 
att finna en särskild bok och att i katalogen f3 en antydan om en boks handling. Vi sade 
att det tredje var ganska marginellt, att det första var det mest omskrivna och kanske det 
viktigaste, men att vår undersökning i första hand studerade hur de båda bibliotekens in- 
dexering klarade att uppnå det andra syftet. Anledningen till att vi mest agnade oss åt 
denna sida av indexeringen var framför allt att det var lättare att bedöma förmågan att 
tillgodose syfte två ä n  syfte ett. (Söker man en särskild bok, är det lätt att marka om man 
hittar den. Söker man litteratur om ett särskilt ämne, är det svårt att veta hur mycket 
man borde hitta, utan att läsa igenom hela bibliotekets bestånd.) Inte desto mindre 
menade vi att en studie av vad låntagarna beskrev och sökte på, när de var ute efter en 
särskild bok, också kunde avspegla vad de tyckte var intressant att läsa, d.v.s. egen- 
skaper som de kunde vara på jakt efter, aven när de inte visste precis vilken bok de ville 
ha. Eftersom vi också fkagade låntagarna om vilka ämnen de var intresserade av att läsa 
skönlitteratur om, kan vi jamfora de aspekter de sökte på då, med dem de beskrev och 
sökte på i fiåga om särskilda titlar (huvuddelen av undersökningen). 

Om vi först tittar på aktörerna och deras egenskaper, finner vi att de var ungefar lika 
populära i låntagarnas beskrivningar som i deras sökningar, när det gällde särskilda tit- 
lar, men att intresset för att läsa om sådana i allmänhet var påtagligt mycket mindre. Ca 
42 % av titlarna beskrevs med hjäip av aktörs- och egenskapsuttryck, ca 40 % söktes på 
sådana, men endast ca 16 % av låntagarna sade att de ville läsa böcker om aktörer eller 
deras egenskaper. Samma skillnad märktes i fiåga om tidsuttryck. Ca 33 % av titlarna 
beskrevs och lika många söktes med hjälp av tidsuttryck, medan endast ca 11 % av lån- 
tagarna nämnde någon tid som de ville läsa om. Detta tycks peka på att det är lätt att 
komma ihåg något om persokrna i en bok man läst och ungefar när den utspelar sig, 
varför man också gärna söker p& sadana, konkreta, saker. Det är däremot inte s5 vanligt 
att man är särskilt inriktad p& att läsa litteratur om en särskild sorts människor eller 
nagon speciell tid. Likväl är många förtjusta i att läsa skildringar fiån gångna dagar, 
eftersom sammanlagt 14 låntagare sade sig vilja läsa antingen historiska romaner, 
böcker om n&gon sorts historia eller n&gon viss tid, d.v.s. ca 25 %, men i de flesta fallen 
var det alltså ingen särskild period som lockade. 

Redan i förra kapitlet påpekade vi att låntagarna ofta kunde beskriva långa händelse- 
förlopp, men mera sällan sökte på uttryck för handlingar. Ex. 16 innehöll således alle- 
handa dramatiska händelser, men låntagaren tyckte att det var svårt att peka på något 



som kunde beskriva handlingen i sin helhet. Här är ett stort problem med att skapa ett 
låntagarvänligt indexeringssystem för skönlitteratur. Låntagarna hade svårigheter med 
att hitta uttryck att söka på, och indexerama har följaktligen inte lätt att finna några ter- 
mer som det är troligt att låntagarna söker på. Ca 32 % av beskrivningama innehöll ut- 
tryck för händelseförlopp, men endast ca 19 % av sökningarna. Att låntagarna hade svårt 
att formulera söktermer för olika handlingar innebar inte att de var ointresserade av 
sådana. Det var nästan lika vanligt att händelseförlopp förekom bland intresseområdena 
som i sökningarna. Ca 16 % av låntagarna sökte efier böcker om vissa händelseförlopp. 

Även känslor och relationer var lättare att beskriva med vardagens naturliga språk än 
med söktermer som man hoppades kunna finna i ett indexeringssystem, om än inte skill- 
naden var lika stor här. Ca 17 % nämnde känslor och relationer i beskrivningarna och ca 
1 1 % i sökningarna. Betydligt mindre intressant verkade det vara att läsa mera om 
någon specifik känsla eller relation; bara ca 4 % antydde någon sådan böjelse. För- 
klaringen skulle kunna vara snarlik den vi gav för skillnaden i fråga om aktörer och tid 
ovan. Känslorna och relationerna kan vara en väsentlig orsak till att man uppskattar en 
särskild bok, men det behöver inte betyda att man är intresserad av att läsa om nagon 
speciell känsla eller relation. Den genre som skildrar olika sorters relationer, omfattande 
böcker vilka åtminstone Mölndal kallade relationsromaner, är inte lika allmänt accepte- 
rad som den som skildrar olika tidsperioder, den historiska romanens genre. En annan 
förklaring skulle kunna vara att man inte så gärna avslöjade sitt intresse för böcker med 
vissa känslor för en främling som bibliotekarien eller intervjuaren, men att det inte kän- 
des så svårt att tala om känslor i en särskild bok man läst. Att säga att Anais Nins 
Venusdeltat tillhörde genren erotik var att konstatera ett faktum. Att saga att man gärna 
laser erotik är betydligt mer känsligt. 

Genomgående har vi märkt hur låntagarna föredrog att tala om och söka på konkreta as- 
pekter av böcker. Följaktligen utgjorde abstrakta fenomen, en grupp som sammanförde 
abstrakta varianter av flera andra grupper, en ganska liten del av de begrepp låntagarna 
använde. Någon påtaglig skillnad märktes inte mellan beskrivningama, sökningarna och 
intresseområdena. Det rörde sig om ca 7 % av beskrivningarna, ca 8 % av sökningarna 
och ca 5 % av låntagarna som uppgav intresseområden. 

Geografiskt rum var den största gruppen i beskrivningarna och ännu mer markant i sök- 
ningarna. Bland intresseområdena var genrerna något större, men skillnaden är knappast 
statistiskt signifikant. Ca 44 Oió av beskrivningarna och ca 53 % av sökningarna tog upp 
geografiska namn. Ca 37 % av låntagarna sade sig vara intresserade av att läsa om sär- 
skilda platser. Scenen för handlingen i en speciell bok var alltså något väldigt konkret 
som låntagama ofta kom ihåg och gärna omnämnde i beskrivningar och sökningar. Till 
skillnad fiån särskilda tidsperioder var särskilda länder, världsdelar etc. också nhgot som 
man gärna läste mera om. Med undantag av ett antal årtionden under vårt eget århund- 
rade är det ratt ovanligt att man har någon personlig anknytning till särskilda tids- 
perioder, medan det är desto vanligare med personliga förhailanden till olika platser, där 
man varit eller har någon slakting eller bekant etc. Blir man fascinerad av en geografisk 
miljö i en bok, kan man ju ofta resa dit själv, vilket torde bli betydligt svårare med en 
tidsmiljö. 



Allmänt rum förekom i en inte obetydlig del av beskrivningama, ca 20 %. Sådana ut- 
tryck förekom i en betydligt mindre andel av sökningarna, ca 12 %, medan endast ca 7 
% angav någon form av allmänt rum som ett intresseområde. Om man i beskrivningama 
ville komplettera sina uppgifter om huvudpersonerna, vad de gjorde, när de gjorde det 
och var i geografin, föll det sig förmodligen ibland rätt så naturligt att aven ge någon 
mer allmän beskrivning av miljön, som om det hände i skogen eller vid havet etc. Detta 
betyder inte att de nödvändigtvis tyckte att skogen eller havet var speciellt viktiga. 
Därför begränsade sig sökningarna mestadels till de mer konkreta allmänna rummen, så- 
som internatskolor och kloster. Man & vidare tänka sig att enstaka skildringar av så- 
dana konkreta allmänna rum kunde ha gjort stort intryck på låntagarna, men att de ändå 
inte var särskilt intresserade av rummen i sig eller att läsa mera om dem. Ett stöd för 
denna tolkning är att en av de @ra låntagarna som nämnde ett allmänt rum som intresse 
gjorde det i form av vad Pejtersen skulle kalla en analogisökning. En analogisökning 
innebär enligt henne att en låntagare fiågar efter någon bok som liknar en viss annan 
bok vars titel hanhon nämner. En 65-årig kvinna i Mölndal svarade på fiågan om hur 
hon hittade intressant skönlitteratur b1.a. att hon just nu endast läste Moa Martinson. När 
hon skulle föreslå nAgot som hon ville läsa skönlitteratur om nämnde hon "arbetarmiljö 
som i Moa Martinsons böcker". Förmodligen var hon inte så intresserad av just 
arbetarmiljön som av att läsa något i samma stil som Moa Martinsons böcker. Att 
Pejtersen har stoppat in yrken i sin dimension ram, närmare bestämt kategorin rum, kan 
verka underligt.82 Själva fann vi det ju naturligare att räkna yrkesbeteckningar som 
aktörsuttryck. Likväl går det inte att förneka att det finns ett visst släktskap mellan yrken 
och Pej tersens sociala miljö eller vårt allmänna rum. Yrken är ju många gånger nära 
kopplade till särskilda arbetsplatser. I den del av förra kapitlet där vi diskuterade lån- 
tagarnas sökningar på allmänt rum nämnde vi att en av dem beskrivit John Grishams 
Pelikanfallet som en thriller "i juridisk miljö", men sökt på "jurister" i stället. Medan vi 
räknade det ena som allmänt rum och det andra som en aktörsbeteckning, betydde ut- 
trycken för låntagaren ungefar samma sak. 

Författarens avsikt har vi ju delat in i budskap, läsupplevelse, litterär form, lånat motiv 
och genre. Gruppen genre dominerade stort i denna dimension, och har som sagts en 
ganska säregen karaktär genom att genrerna till sin betydelse är så mångfasetterade. 
Budskap var störst av de övriga underavdelningarna, medan resten av termerna trots 
sina sinsemellan ganska olika innebörder hade det gemensamt att de var lika marginella 
för låntagarna som för indexerama. Pejtersen kom i sin stora undersökning av samtal 
mellan låntagare och bibliotekarier tvärtom fram till att känslomässig upplevelse 
(motsvarande vårt begrepp läsupplevelse) var mycket vanligare än insikt och informa- 
tion (motsvarande budskap).83 I 34 % av samtalen tog låntagarna upp känslomässiga 
upplevelser de var ute efter, men endast i 3 % av samtalen ville de ha böcker med sär- 
skild insikt och information. Vi fann budskap i ca 6 % av beskrivningarna, ca 7 % av 

s2~eghtol tyckte att det gjorde hennes definition av dimensionen ram oklar. Se Beghtol, 
"Access to Fiction ... Part II", s. 23. 
83~ejtersen, Klassifikation af sbnlitteratur, s. 7. 
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sökningarna och att ca 11 % av låntagarna hade lust att läsa böcker med något särskilt 
budskap. Skillnaden i resultat beror säkert f i h s t  på att Pejtersen och vi definierat våra 
grupper olika. Vi har ovan påpekat att vi till gruppen budskap fört "historia", 
"kvinnohistoria" och dylika termer, eftersom vi ansett att de är uttryck för den insikt och 
information som författaren kan tänkas ha haft för avsikt att sprida med sitt verk. 
Pejtersen, som inte haft någon särskild grupp för genrer, placerade sådana uttryck såväl 
som historiska romaner i kategorin tid. Räknar man bort "historia" etc. fiån budskapen 
blir gruppens storlek genast mer beskedlig. På samma satt satte Pejtersen in många fiå- 
gor om genrer i sin kategori känslomässig upplevelse, medan de allmännare uttryck av 
typen "spännande" som vi kallat l&upplevelse bara utgör en del av kategorin. En annan 
uppenbar skillnad är att Pejtersen analyserade samtal, där låntagarna använde sitt natur- 
liga språk for att fiåga efter litteratur, medan vi uppmanade våra låntagare att föreslå 
söktermer för specifika böcker saväl som intressen och endast tillät dem att använda 
naturligt språk när de beskrev handlingen i en bok de last. Det är säkert vanligt att lån- 
tagare fiågar efter "roliga" och "spännande" böcker, men de insåg nog att det inte var så 
lätt att hitta sådana termer i en bibliotekskatalog. 

Beträffande genrer har vi redan konstaterat att de var mycket vanligare i sökningarna än 
i beskrivningarna. Ännu oftare förekom de bland intresseområdena. Ca 17 % av beskriv- 
ningarna och ca 29 % av sökningarna innehöll genrebeteckningar, medan ca 39 % av 
låntagarna var särskilt intresserade av sådana. Vad kan den konstanta ökningen bero på? 
Kanske är genrebeteckningarna beks@ma att ta till som söktermer, trots att de egentligen 
inte är så intressanta för låntagarna. När de får beskriva en boks handling med sitt natur- 
liga språk, kan de räkna upp ett antal handelseförlopp, vaga allmänna m, rentav 
ganska komplicerade känslor och relationer, men sådana sidor av boken är ju svåra att 
sammanfatta i enstaka söktermer. Då är det bekvämare att ta till de vanligaste genre- 
beteckningarna, om de kan tyckas passa in på den aktuella boken. Vidare har vi ju sett 
att låntagarna att döma av deras sökningar på intresseområden inte var så förtjusta i 
exempelvis särskilda tidsperioder eller aktörer, aven om de kanske var viktiga i boken 
man läst. Det verkar inte otänkbart att vanliga låntagare, som inte tränats i att analysera 
litteratur, har svårt att förklara vad det egentligen är de uppskattar hos skönlitteratur. 
När vi ändå insisterade på att de skulle säga något de var intresserade av, var säkert 
återigen genrebeteckningarna bra att ta till. En term som "deckare" är ju så accepterad, 
att låntagarna inte behövde kanna att de måste förklara sig så utförligt. 

Dessutom kan man tänka sig att biblioteken (och bokhandlarna), genom att ställa upp 
t-ex. deckare på särskilda hyllor eller markera dem på något satt, uppmuntrar till genre- 
läsning. "Information overload" är ju ett begrepp när man diskuterar de problem som 
informationssamhället medför.84 Det finns troligen en liknande kulturell överbelastning, 
som b1.a. drabbar den som stiger in i ett stort biblioteks skönlitteraturavdelning och inte 
vet riktigt var hanhon skall börja titta. Upptäcker låntagaren sedan att det f m s  en sär- 
skild hylla för deckare, och har hanhon ingen utpräglad motvilja mot sådana, utan kan- 

84 Se t.ex R. L. Hopkins, "Countering Information Overload : the Role of the Librarian" 
/l Reference Librarian. 1995:39, s. 305-333. 
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ske tycker vissa av dem är ganska trevliga, kan det kännas enklare att titta igenom 
deckarhyllan efter något spännande än att ge sig i kast med bibliotekets vidsträckta 
skönlitteratursamlingar i sin helhet. Detta kan sedan utvecklas till en vana och låntaga- 
ren kanske intalar sig att hanihon helst läser deckare, aven om andra mer svarfunna 
böcker skulle kunna bereda minst lika stor glädje. Att böcker som kategoriserades 
(ställdes på särskild hylla eller märktes på särskilt satt) lånades ut mer än om de stod 
ihop med alla andra och utan särskild markering visade Sharon L. Baker i en stor under- 
sökning 1 9 ~ 7 . ~ ~  A andra sidan nämnde många lhtagare i vår undersökning historiska 
romaner som ett intresseområde och de var inte utmärkta på något speciellt vis på 
någondera biblioteket. Det tyder på ett genuint intresse for denna genre, som låntagarna 
måste anstränga sig för att hitta i hyllorna. I utvärderingen av Bokhuset visade Pejtersen 
att låntagarna ganska sällan sökte på just genrer, endast i 11 % av ~ökningarna.~~ Hon 
menade att detta skulle kunna vara ett tecken på att Bokhuset har hjälpt låntagarna att 
fiigöra sig från genrernas begränsningar och i stallet söka på nya, mindre utforskade 
aspekter av skönlitteraturen. 

Hur beskrev alltså låntagarna skönlitteratur? Aktörer, händelseförlopp, geografiskt rum 
och tid var de stora grupperna i beskrivningarna av särskilda böckers handling. Av dessa 
var händelseförloppen mindre vanliga i sökningarna, förmodligen därför att de var svåra 
att uttrycka i söktermer. Geografiskt rum blev ännu mer fiamtradande i sökningarna och 
där blev också genrerna en stor grupp, troligen darför att dessa begrepp var latta att for- 
mulera som söktermer. Dessa två grupper dominerade bland intresseområdena. Även i 
det fallet var de praktiska som söktermer, och därtill måste låntagarna ha upplevt att de 
bättre uttryckte vad som var gemensamt för många bra böcker än andra termer, som bara 
beskrev saker som var speciella för en viss särskild bok. Beskrivningarna innehöll ut- 
över ett stort antal konkreta begrepp aven vissa mer vaga, ofta som någon sorts bak- 
grund. De senare försvann dock när lantagama skulle göra sökningar, och gemensamt 
f i r  de tre sorternas bokbeskrivningar var alltså att konkreta, Mara aspekter utpekades. 

7.3 Malmö stadsbibliotek 

På ett tidigt stadium av vår undersökning stod det klart att Malmös indexering ännu var 
av mycket begränsad omfattning. Det måste betonas att biblioteket ännu, när detta skri- 
ves, inte gått ut med någon särskild reklam för skönlitteraturindexeringen mer än intern 
information till bibliotekarierna och korta muntliga presentationer för enstaka låntagare 
som förefallit ha användning av den. Man väntar med reklamen tills indexeringen är av 
den onifaMgen att man kan göra många olika sökningar med ett tillfredsställande 
stort antal relevanta träffar. 

85Sharon L, Baker, "Will Fiction Classification Schemes Increase Use?V/ !Q. vol. 
27(1987):3, s. 366-376. Att åtta av 66 låntagare i vår egen undersökning sade att de 
brukade gå efter kategorisering när de sökte skönlitteratur redovisade vi i slutet av 
avsnitt 6.1. 
s6~ejtersen, The Book House : Modelling Users'Needs, s. 96-98. 
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Vidare har vi nämnt att vissa katalogposter inköpta fr%n BTJ var försedda med BTJs in- 
dexeringstermer, som inte var sökbara, och att alla stadsbibliotekets bibliotekarier hade 
möjlighet att gå in i posterna och satta in indexeringstermer. Vi har också konstaterat att 
det varit omöjligt att i vår undersökning skilja de indexeringstermer som lagts in i enlig- 
het med de riktlinjer man på biblioteket gjort upp for skönlitteraturindexeringen fran de 
andra. Ändå har vi försökt se något mönster i indexeringen med ledning av den huvud- 
ansvariga bibliotekariens förklaringar. För att fa ett material av tillräcklig omfattning för 
någon sorts slutsatser studerade vi indexeringen av såväl de 20 indexerade titlarna som 
söktes i vår huvudundersökning som de 38 indexerade titlar som vi diskuterade i avsnitt 
6.5, "Kompletterande kontroll av indexeringen". 

Av dessa 58 titlar hade ca 59 % indexerats med termer för geografiskt rum, ca 43 % 
med aktörer och ca 33 % med tidsuttryck. De största gruppema efter dessa var genrer 
och abstrakta fenomen, som vardera omfattade ca 12 % av titlarna. Dock sade den för 
skönlitteraturindexeringen huvudansvariga bibliotekarien att man inte tänkt sig att in- 
dexera med genrebeteckningar. (Däremot hade kärleksromaner ofta försetts med känslo- 
termen "kärlek" och historiska romaner med specifika termer för tid och rum.) Atmins- 
tone deckare och science fiction trodde man att låntagarna var nöjda med att finna på 
särskilda hyllor och välja med ledning av omslagen. Darför antar vi att de deckare och 
science fiction-böcker som indexerats a t t  sina termer av bibliotekarier som inte varit in- 
satta i (eller möjligen ignorerat) bibliotekets officiella ståndpunkter angående hur in- 
dexeringen skulle utföras. Vi tror alltså inte att Malmös indexerare avsett att använda 
genrebeteckningar för så många som 12 % av de indexerade titlarna, varför vi inte kan 
dra några slutsatser om indexeringen med vare sig abstrakta fenomen eller termer hö- 
rande till de andra grupperna i vår analysmodell, vilka använts om mindre än 12 % av 
de 5 8 titlar vi studerat. 

Att geografiska rum, aktörer och tidsuttryck var viktiga för indexerarna verkar däremot 
uppenbart. Detta stämmer val överens med de rekommendationer som Hjortszter ger i 
Amnesordskatalogisering, som man i Malmö uppgivit som en inspirationskälla för in- 
dexe~ingen.~~ Hon förespråkar där, som redan nämnts, att skönlitteratur indexeras med 
termer for verkliga personer, historiska händelser eller perioder och geografiska om- 
råden. Ungefar 113 av aktörstermema som Malmö använt för de 58 titlarna syftade på 
verkliga personer sasom Ronald Reagan, Omar Khajjarn, Anders Zorn och Arthur 
Schopenhauer. Ofta följdes namnen av personernas livstid inom parentes (för allmän- 
bildningens skull?). Vidare h& vi nämnt i avsnitt 6.5 att nio av de 31 termer som använ- 
des om böckerna från 1993 och 1994 var de vaga "män", "kvinnor", "pojkar" och 
"flickor". Dessa finns med i Eiler Janssons och Bo Södervalls Tesaurus för indexering 
av skönlitteratur, som ju används av BTJ for skönlitteraturindexering, men de verkar 
inte passa in i Hjortszters modell och saknas i Klassifikationssystem för svenska biblio- 
tek. Ämnesordsregister, ur vilket alla Malmös termer skulle hhtas.88 Vi misstänker 
darfor att dessa termer kommit Cån BTJ och inte tillhörde Malmös egna indexering. 

87Hjortszter, Amnesordskatalogisering, s. 84. 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek : Ämnesordsregister. Alfabetisk del / rev. 
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En annan princip som Hjortszter tycks förespråka är att man indexerar skönlitteratur 
med termer som används för facklitteratur eller åtminstone på samma satt: 

Även om inte all skönlitteratur indexeras, kan man indexera dokument som behandlar konkreta 
ämnen som är lätta att fastslå, och som är intressanta för användarna. Skönlitteraturen får då ett 
informativt varde förutom underhållningsv&det. En person som söker fakta om ett ämne kan även 
vara intresserad av hur ämnet behandlas i skönlitteraturen. .... EJersom fack- och skönlitteratur 
ingår i samma IR-system, ar det viktigt att följa samma indexerlngsprinciper. 89 

Detta kan ha bidragit till att Malmö valt att hämta sina indexeringstermer även för 
skönlitteraturen ur KlassiJikutionssystem för svenska bibliotek. Amnesordsregister. För 
vissa ämnen är det säkert mycket praktiskt att vid en sökning få forst all skönlitteratur 
om ämnet och sedan facklitteraturen. Chefen for bibliotekets filial i Lirnhamn nämnde 
således att skolungdomar på egen hand upptackt att man vid sökning på särskilda sjuk- 
domar aven kunde hitta skönlitteratur om dessa och att de verkade nöjda med denna 
upplaggning.90 För många andra ämnen, som inte så påtagligt har ett "informativt 
värde", måste fackterminologin kännas irrelevant. "Gerillakrigfönng" finns med i 
KlassiJikationssystem för svenska bibliotek Amnesordsregister och är säkert en vettig 
term för en fackbok som beskriver hur gerillakrig fors tekniskt och strategiskt. En skön- 
litterär framställning av gerillakrig kan också omnämna tekniska och strategiska detal- 
jer, men styrkan hos en god sådan gentemot en fackbok torde vara att den också tar upp 
känslor och tankar hos dem som utför eller utsatts för gerillakrig. Då blir 
"gerillakrigföring" en klumpig term som missar en viktig aspekt av boken. Darför menar 
vi att Mölndals indexeringsterm "gerillakrig" passade bättre än Malmös 
"gerillakrigföring" for Timothy Mos Ett övermått av mod. Att ett ämnesordsregister ut- 
arbetat för facklitteratur inte nämner termen "gerillakrig" enligt vår mening inte 
hindra att man använder den om ett skönlitterärt verk. Liknande resonemang kan säkert 
föras om många andra termer som förekommer respektive saknas i Klasszjiikations- 
system för svenska bibliotek Ämnesordsregister. 

De 58 titlarna hade försetts med sammanlagt 13 1 termer, vilket ger ett genomsnitt på 2,3 
termerltitel. 

Hur beskrev Malmös indexerare alltsi skönlitteratur? De valde termer ur Klassi- 
fikutionssystern för svenska bibliotek Amnesordsregister som verkade relevanta för den 
aktuella boken.   öre trädes vis tog de upp geografiskt rum, aktörer och tid. Få böcker var 
ännu indexerade och ett antal av dessa av BTJ m.fl. Man använde också få termer för 
varje titel. Betoningen kom att ligga på de delar av boken som-kunde ge information 
snarlik den man finner i facklitteratur, nedan exempelvis genrer ignorerades som 
sadana. 

av klassifikationsgruppeninom SAB:s kommitté - Lund : BTJ, 1992. (En ny upplaga 
utgavs under 1995, men kan inte ha använts för indexeringen av de titlar vi studerat.) 
*g~jortseter, s. 85. 
go~ntemju på Limhamnsfilialen den 7 april 1995. 
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7.4 Mölndals stadsbibliotek 

Mölndals indexering hade en imponerande omfattning. Ca 10 000 romaner lär ha index- 
erats. 77 specifika böcker beskrevs av låntagarna i vår huvudundersökning och 62 ytter- 
ligare titlar studerade vi i avsnitt 6.5, "Kompletterande kontroll av indexeringen". Av 
dessa 139 hade 1 14 indexerats (samt två av barn- och ungdomsavdelningen). 

För indexeringen byggde indexerarna efter hand upp en särskild tesaur, vilket gav dem 
möjlighet att valja termer som lämpade sig just för skönlitteratur utifrån sina erfaren- 
heter av låntagares fiågor och de aktuella böckernas egenskaper. Medan Malmö i stort 
sett avstod fran att indexera med genrebeteckningar, var den gruppen den allra största i 
Mölndal. Ca 89 % av de 1 14 titlarna hade indexerats med genretenner. Näst vanligast 
var geografiskt rum; ca 73 % av titlarna hade tilldelats sadana termer. Ca 56 % hade in- 
dexerats med tid och ca 39 % med aktörer. Det var också ratt så vanligt med allmänt 
rum, ca 18 %, och händelseförlopp, ca 17 %. Eftersom så många fler titlar var indexe- 
rade här än i Malmö och av f h e  indexerare, kunde även mindre grupper bedömas med 
viss säkerhet. Således hade ca 11 % indexerats med känslor, ca 8 % med relationer och 
ca 7 % med abstrakta fenomen. 

I kapitel 4 redogjorde vi för tidigare forskning om och Torsök med skönlitteratur- 
indexering, och fann att de äldsta och mest utbredda varianterna koncentrerade sig på att 
göra böcker i olika genrer sökbara. David Spiller undersökte 1980 500 låntagares förhål- 
lande till skönlitteratur på *a brittiska folkbibliotek, och fann b1.a. att 69 procent av 
dem sade att de ofta sökte efter en särskild sorts roman, d.v.s. en särskild genre.gl Själva 
fann vi ju att ca 39 % av de låntagare som uppgav något intresseområde nämnde en 
genre. Så länge vissa genrer inom litteraturen fortsätter att vara populära, verkar det rim- 
ligt att ett låntagarvänligt indexeringssystem liksom Mölndals & upp sådana. Däremot 
kan man diskutera om alla deras genrer verkligen existerar som begrepp for allmänheten 
eller om indexerarna frestades att stoppa alltför många böcker i olika genrefack utan att 
riktigt tänka efter om likheten mellan böckerna i den enskilda genren egentligen var så 
framträdande att det motiverade en gemensam beteckning. Ibland kan begrepp som 
"kvinnoskildring" uttrycka något för låntagarna väsentligt, även om begreppet i sig ännu 
inte blivit särskilt utbrett. I andra fall bör indexerama nog tänka efter om de egenskaper 
de vill beskriva inte kan beskrivas på något tydligare satt, så att låntagaren lättare kan 
finna boken.  enera rations sk il dr in^^^ var kanske ett vedertaget begrepp för Mölndals in- 
dexerare, liksom skillnaden mellan "arbetslivsskildringt' och "arbetsplat~skildring~~ eller 
mellan "kärleksroman" och "romantik var uppenbar för dem, men inte för så många av 
oss andrag2 

glspiller, "The Provision of Fiction for Public Libraries", s. 250. 
921 Mölndals tesaur räknades "romantik" som en genre, medan vi har valt att se termen 
som en beteckning för en känsla. Efiersom kärleksromaner utmärks av känslan "kärlek", 
blir skillnaden mellan "kärleksroman" och "romantik" likväl lika svårgripbar som den 
mellan känslorna kärlek och romantik. 
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Grupperna geograf~skt rum, tid och aktörer, vilka var de dominerande i Malmös indexe- 
ring, var väldigt stora i Mölndal också. Vi har förut sett att de var stora aven hos lån- 
tagarna, med visst förbehåll för gruppen tid bland intresseområdena. Både låntagare och 
indexerare verkade således tycka att det var lätt att hålla reda på huvudpersonerna i 
romaner och tiden och platsen där de utspelades. Man fiågar sig möjligen om det blev 
lite väl lätt att uppQl1a det utrymme Mölndals katalog stäilde till förfogande för 
ämnesord med genrebeteckningar och termer ur dessa tre stora grupper. De 1 14 indexe- 
rade titlarna hade försetts med sammanlagt 448 termer, vilket ger ett genomsnitt på ca 
3,9 termerltitel. Tilldelar man en bok en term for vardera genren, viktigaste aktö- 
renlaktörerna, landetlstaden och &rhundradet~årtiondet där det hela utspelas, har man 
alltså redan överskridit genomsnittet. Tänker man sig sedan att boken är en blandning 
mellan må genrer, att flera aktörer av olika slag är viktiga, att handlingen utspelar sig på 
flera platser (eller att man vill ange både landet och staden) och boken kanske t.0.m. 
innehåller flera parallellhandlingar som utspelar sig under olika tidsperioder, behöver 
man plötsligt åtminstone åtta termer för att göra dessa sidor av boken någon rättvisa. 
Systemet tillat bara sex termer, vilket ibland tvingade indexerarna att prioritera bland de 
aspekter man ville ta upp. De tekniska begränsningarna, som utan tvivel var en följd av 
de ekonomiska villkor som ett mindre folkbibliotek har att rätta sig efter, måste alltså 
emellanåt bli ett hinder för att indexerarna skulle kunna återge alla intressanta aspekter 
de fann hos boken. Därtill hade naturligtvis inte indexerarna möjlighet att läsa alla 
böcker, utan fick ofta nöja sig med BTJ-recensioner och baksidestexter. Detta gjorde det 
än svårare än det annars skulle varit att finna lämpliga indexeringstermer för intressanta, 
men svåråtkomliga, sidor av böckerna, vilket säkert förklarar att ganska många böcker 
hade fante termer än de sex tillåtna. 

Begränsningarna i fiåga om hur många indexeringstermer det fanns utrymme för bidrog 
säkert till att indexerama relativt ofta valde s.k. prekoordinerade termer, d.v.s. termer 
som i förväg kombinerat flera begrepp i samma uttryck. Tydliga exempel är de varianter 
av relationer som vi redan konstaterat att Mölndal använde, "far-dotterrelation", "rnor- 
sonrelation" etc. Detta kan jämföras med Malmös indexering av Marianne Fredrikssons 
Anna, Hanna och Johanna, vilken bestod av "döttrar", "föräldrar", "mänskliga relatio- 
ner" och "mödrar". Bortsett fiån att "mänskliga relationer" kan ses som en prekoordi- 
nerad indexeringsterm (som kombinerat begreppen "relationer" och "mänskligt" el.dyl.), 
är en sådan indexering att betrakta som postkoordinerad, d.v.s. användaren kan sjalv 
kombinera "mänskliga relati~ner"+"döttrar'~+~~mödrar~~ till betydelsen "mänskliga rela- 
tioner mellan döttrar och mödrar" eller "mor-dotterrelation". Postkoordinering ger an- 
vändaren en större frihet, så att "mänskliga relationer"+"döttrartl kan användas för att 
söka efter "döttrars relationer till andra människor" (förmodligen föräldrar) eller 
"mänskliga relati~ner"+"mÖdrar~~ for att söka efter "mödrars relationer till andra männi- 
skor" (förmodligen söner eller döttrar). Dessutom kan "mänskiiga relationer" användas 
ensamt, liksom, i somliga system, bara "relationer". Postkoordinerad indexering ger 
alltså större fkihet, men kräver också fler indexeringstermer. För att aterge den ensamma 
termen "mor-dotterrelation" går det åt de tre termerna "&skliga relationer" (eller 
"relationer"), "mödrar" och "döttrar", d.v.s. hälften av de termer som Mölndal kunde an- 
vända. Termen "mor-dotter-relationer" skulle åtminstone kunna sökas på "relationer" i 



ett system som, liksom Mölndals, gör alla ord åtskilda med mellanslag eller bindestreck 
sökbara. 

Att Mölndals indexering var sh pass omfattande, särskilt i fråga om antalet indexerade 
titlar, gjorde att vi började se möjligheter till en ännu bättre indexering, och beklagade 
att tekniska och ekonomiska hinder skulle föreligga för att förverkliga dessa. Med de 
fönitsattningar biblioteket hade, anser vi att bibliotekets indexerare gjort ett impone- 
rande arbete. Generellt är det säkert riktigt att prioritera termer för genrer, geografiskt 
rum, tid och aktörer, medan man i vissa enstaka fall kan f m a  andra sidor av den aktu- 
ella boken så intressanta och exempelvis ramen för handlingen så vag, att man avstår 
från att indexera med tids- eller platstermer till h å n  för de mer speciella sidorna. (En 
fördel med att hoppa över sådana termer kan också vara att man inte f%- alltför många 
träffar vid sökning på vanliga termer.) Det är vårt intryck att man också gått så till väga. 

Hur beskev alltså indexerarna i Mölndal skönlitteratur? Man använde sig av en egen 
tesaur, särskilt konstruerad för skönlitteratur, och indexerade huvudsakligen med be- 
grepp som vi hanfört till grupperna genre, geografiskt rum, tid och aktörer. Även andra 
aspekter togs dock upp i en utsträckning som inte är försumbar. Ibland upplevde vi att 
tekniska begränsningar hindrade indexerarna fran att ta upp allt de skulle önska och drev 
dem till att pressa in mycket betydelse i varje term. 

7.5 Var indexeringen låntagarvanlig? 

Jämför man de aspekter av skönlitteratur låntagarna i vår undersökning tog upp med 
dem som indexerarna använt sig av, finner man att likheterna Överväger. Både låntagare 
och indexerare intresserade sig för geograf~skt rum, tid och aktörer. Låntagarna nämnde 
väldigt o h  genrer, vilket Mölndal tagit fasta på, men Malmö till stor del förbigått. 
Händelseförloppen var väldigt framträdande i låntagarnas handlingsbeskrivningar, men 
de verkade ha svårt att hitta söktermer som sammanfattade dem. Indexerarna tycktes ha 
liknande problem, varför åtminstone Malmö tagit upp val få händelseförlopp i sin in- 
dexering för att det skulle motsvara låntagarnas intresse f6r shdana. Utöver genrerna 
hade indexerarna nästan helt låtit bli att försöka återge författarens avsikt, medan lån- 
tagarna trots allt visade att de tyckte olika sidor av denna dimension hade sitt intresse. 
Här lhg faktiskt den storsta skillnaden mellan låntagarnas och indexerarnas beskriv- 
ningar av skönlitteratur. Det är givetvis mycket svart för shväl låntagare som indexerare 
att lista ut vad författarens avsikt (i de olika betydelser som vi har lagt i begreppet) varit 
och följaktligen också för indexerarna att finna termer för detta som låntagarna sedan 
kan hitta. Inte desto mindre hade det kunnat vara givande för låntagarna om shdant 
ibland kunde göras sökbart, vilket tyvän verkar orealistiskt, eftersom bedömningen 
måste bli så subjektiv. 

Att dimensionen författarens avsikt i sin helhet var ganska intressant för låntagarna mot- 
säger ändå inte vårt upprepade påstående att låntagarna liksom indexerarna föredrog att 
uppmärksamma konkreta aspekter av skönlitteraturen, medan de oftast lämnade ab- 



strakta sidor därhän. Låntagarnas ovilja att söka på abstrakta begrepp noterade också 
Pejtersen, när hon för första gången testade sitt AMP-system i större skala.93 Vanliga 
låntagare, som användes som försökspersoner, föredrog att söka på konkreta söktermer 
av typen tid, rum eller konkreta fenomen som "guvernanter", men undvek abstrakta ter- 
mer, särskilt de som beskrev läsupplevelse. Flera sade att de hade svårt att förstå vad 
dessa termer innebar. 

Likheterna mellan låntagarnas och indexerarnas beskrivningar av skönlitteratur verkade 
alltså så stora att det med hjälp av indexeringen borde gå bra att hitta litteratur i enlighet 
med låntagarnas önskemål. I Malmö var det dock ett stort problem att så få böcker in- 
dexerats med så få termer. I Mölndal lyckades vi återfinna 21 av de 39 titlar som Iån- 
tagarna beskrev, vilket visar att likheterna verkligen var stora. Skulle Malmö ha indexe- 
rat lika stor andel av sina böcker som Mölndal, helst med lika många termer, tror vi att 
en tillfredsställande andel av titlarna hade återfunnits aven där. 

Det är betydligt mer tveksamt om likheterna mellan låntagarnas och indexerarnas be- 
skrivningar var så stora att låntagarna kunde söka själva med någon större framgång. Att 
söka på t.ex. geografiska namn, århundraden eller årtionden, sjukdomar och namn på 
verkliga personer kunde nog låntagarna klara av i de flesta fall på båda biblioteken. För 
att söka efter begrepp utan någon lika given beteckning, verkade det behövas en biblio- 
tekarie, som var insatt i indexeringssystemet och vilka termer som använts, för att kunna 
översatta låntagarnas beskrivningar till ratt söktermer och p& s& vis göra effektiva sök- 
ningar. 

Särskilt påtagligt var detta i Malmö, där man hämtat sina indexeringstermer ur Klassi- 
fikationssystem för svenska bibliotek. Ämnesordsregister. Om låntagaren gör sig be- 
sväret att söka efter en lämplig term i detta register, är risken överhängande att hanhon 
traffar på en lång rad med närbesläktade termer, vars betydelseskillnader verkar irrele- 
vanta för skönlitteratur, och av vilka i basta fall endast ett par stycken använts. Detta 
problem fick vi uppleva när en låntagare kom in och frågade efter en lättläst bok på 
engelska om flygning. En titt i registret till klassifikationssystemet avslöjade snabbt att 
det fanns ungefar en spalt med olika termer som började med "flyg-", &om "flygning", 
"flygplan", "flygplatser", "flygtrafik" och "flygvapnet". Trots att vi hunnit bekanta oss 
med indexeringen under ett par veckor, var det hopplöst att veta vilken av termerna som 
använts. Efter att vi prövat med de första termerna utan framgång, tröttnade låntagaren 
och gick för att titta i hyllorna i stället. Att utan registret försöka finna ratt söktermer för 
lite mer komplicerade företeelser än länder o.dyl. är naturligtvis ännu svårare. Vi har 
redan (i stycke 7.3) diskuterat att "gerillakrigföring" kan vara en lämplig term för fack- 
litteratur och därmed motivera sin plats i Klassijihtionssystemför svenska bibliotek 
Ämnesordsregister, men knappast kan anses som en naturlig sökterm för skönlitteratur, 
och att liknande resonemang kan föras om andra termer. 

93~ejtersen & Austin, "Fiction Retrieval ... (Part l)", s. 242-246. 
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I Mölndal hade man tagit flarn en egen särskild tesaur för skönlitteratur och baserat 
denna på indexerarnas erfarenheter av vad låntagarna brukade fiåga efter. Därför hade 
de kunnat använda termer som låg närmare låntagarnas naturliga språkbruk. Tesauren 
utarbetades efter hand som böckerna indexerades, vilket gjort att man sluppit undan 
många termer, som betecknade begrepp som sällan behandlades i skönlitteraturen på det 
egna biblioteket. Detta menar vi måste vara ett bättre arbetssätt än att, som Eiler Jansson 
och Bo Södervall med sin Tesaurus för indexering av skdnlitteratur, bygga upp en hel 
tesaur på grundval av litteraturstudier och samtal med bibliotekarier innan man börjar 
indexera.g4 Resultatet blev i det fallet en rad termer som vi har svårt att föreställa oss 
kommer att kunna användas om skönlitteratur, t.ex. "storlek", "verkstadsmekaniska 
yrken", "fiiskvård" och "födoämnen". Mölndal avsåg vidare att inom en snar framtid, nu 
när indexeringen omfattade ett så stort antal titlar, göra mer reklam för skönlitteratur- 
indexeringen och lagga ut alfabetiska ämnesordlistor vid låntagarnas terminaler. Med 
hjälp av dessa torde låntagarna lättare kunna finna de termer som använts, om de söker i 
listan. 

Mölndals största problem var däremot att talböcker och barnböcker vid sökning p& lån- 
tagarnas terminaler kom upp blandade med "vanliga" vuxenböcker i resultatlistan och 
att de alla var ordnade endast i den ordning de lagts in i katalogen, d.v.s. i praktiken 
huller om buller. Ett flertal låntagare anmärkte på just detta under vår undersökning. 
Detta problem har ingenting med indexeringen som siidan att göra, men för att katalogen 
med indexeringen skall vara låntagarvänlig kravs också att resultatet presenteras på ett 
attraktivt sätt, så att låntagaren k b e r  sig motiverad att göra flera sökningar. Ett attrak- 
tivare sätt att presentera resultatet vore i kronologisk ordning efter ursprungliga ut- 
givningsår (med de nyaste först) eller i alfabetisk ordning efter förfarkre. Kronologisk 
ordning gör det lattare att hitta de nyaste titlarna, medan alfabetisk ordning efter för- 
fattare ger låntagaren möjlighet att ta med sig en utskrift och söka i hyllorna i samma 
ordning som på listan samt ger en klar översikt över vilka böcker i det sökta ämnet som 
skrivits av samma författare. 

Tesaurusen hade vissa mindre oklarheter i sin stniktur, vilket gjorde att man aven här 
någon gång tvingades välja mellan mycket likartade termer som de tidigare nämnda 
"arbetslivsskildring" och "arbet~platsskildring'~ i olika delar av tesauren. Det förelag 
därtill en viss inkonsekvens i formvalet (framför allt singular/plural). Dessa brister i 
tesaurusen ser vi dock mest som skönhetsfläckar eller barnsjukdomar, vilka relativi lätt 
borde kunna åtgärdas. 

Var likheterna mellan låntaganias och indexerarnas beskrivningar så stora att det med 
hjälp av indexeringen gick att hitta skönlitteratur i enlighet med låntagarnas önskemål? 
Ja, i Mölndal verkar detta gå bra, och i Malmö skulle det kunna göras om fler böcker in- 
dexerats med fler termer. Låntagarna beskrev och sökte helst på genrer, aktörer, geogra- 
fiskt rum, tid och andra konkreta begrepp. Malmö avstod Fån att indexera med genre- 
beteckningar, men i övrigt indexerade biblioteken mest pa dessa slag av begrepp, vilket 

g4Eiler Jansson & Bo Södervall, Tesaurus för indexering av skonlitteratur, s. 4. 
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gjorde att man kunde hitta många av de indexerade böckerna med ledning av låntagar- 
nas beskrivningar. 

Var likheterna sa stora att låntagarna kunde göra sökningarna själva? Ja, ibland. Om lån- 
tagama sökte efter geografiska namn, århundraden, sjukdomar eller namn på verkliga 
personer, d.v.s. begrepp som har en relativt kort, allmänt vedertagen beteckning, kunde 
de säkert hitta vad de sökte. Om de sökte efter något som kunde beskrivas på ett antal 
olika satt, var det mycket svårare att hitta ratt termer. I Malmö var de hänvisade till att 
leta efter termer i Klassif;kationssystemför svenska bibliotek. Ämnesordsregister och 
visste inte vilka av alla termer där som använts. Utan registret hade de oi'tast små chan- 
ser att komma på någon av termerna i det, när begreppen var något komplicerade. I 
Mölndal låg termerna oftast närmare låntagarnas naturliga språk och alfabetiska 
ämnesordlistor med de använda termerna skulle läggas ut vid låntagarnas terminaler. 
Med ledning av ämnesordlistorna borde låntagarna många gånger kunna hitta vad de 
söker på egen hand, utan dessa hade de viss chans att komma på rätt sökterm, men det 
berodde på vilket ämnet var. 

7.6 Slutsatser och diskussion 

Vår undersökning har visat att låntagarna i Malmö och Mölndal oftast beskrev och sökte 
p& konkreta sidor av skönlitteratur de last, främst inom de delar av vår analysmodell vi 
kallat aktörer, tid, geografiskt nim och genre. Förutom att Malmö avstått fiin att index- 
era med genrebeteckningar, indexerade de båda biblioteken främst med termer för dessa 
aspekter. Detta gjorde det i många fall möjligt att ta fram den litteratur låntagarna sökte 
efter, när böckerna indexerats. Egennamn, århundraden och dylikt fann vi att lhtagarna 
mycket väl kunde söka på själva. Mer komplicerade företeelser, såsom relationer, be- 
hövde troligen låntagarna normalt hjälp för att hitta. I Malmö verkade det krävas en bib- 
liotekarie som kände till vilka termer som använts, för att kunna hitta vad man sökte. I 
Mölndal kunde förmodligen låntagarna söka själva med hjälp av en alfabetisk ämne- 
sordlista. Utan en sådan verkade det ganska svårt att komma på just de ratta termerna. 

Vore det en vettig idé att bygga upp ett system för indexering av skönlitteratur med lån- 
tagarintervjuer som grund? Ja, vill man skapa ett låntagarvanligt indexeringssystem, 
måste man ta reda på vad låntagarna vill söka efter och hur de bnikar uttrycka det. Där- 
med är det inte sagt att de uttryck som låntagarna oftast använder är de idealiska 
indexeringstermerna. Indexering måste göras utifiån ett helhetsperspektiv, med av- 
seende på hela den litteratur som skall indexeras och alla användare. Detta perspektiv 
kan inte fas om man bara adderar en massa individuella perspektiv (lhtagamas). 
Exempelvis föredrar alla "bra" böcker framför "dåliga" och de flesta tycker om att Iiisa 
böcker av författare de k w e r  till, men dessa kriterier är alldeles för subjektiva för att 
kunna användas i indexering. 

Kan man då utifran vårt material och den tolkning vi gjort av det utarbeta en väl funge- 
rande låntagarvanlig indexering av skönlitteratur? Nej, vår undersökning är i sig trots 
allt för liten för att man skall kunna bygga upp ett indexeringssystem enbart p i  grundval 
av våra rön. Däremot är den tillräckligt stor och våra resultat entydiga nog för att man 



skall kunna föreslå hur forskningen på området kan gå vidare och för att man skall få en 
allmän bild av hur ett riktigt låntagarvänligt indexeringssystem skulle kunna fungera 
med hjälp av bättre teknik och större resurser än vad Malmö och Mölndals stads- 
bibliotek haft tillgång till. En grundläggande fraga, som vi också anser oss kunna be- 
svara med ledning av vad vi fbmit, är om indexering av skönlitteratur över huvud taget 
behövs. 

För att besvara den sista frågan först, märkte vi ju att ämnesfiågor om skönlitteratur inte 
var särskilt vanliga i bibliotekens infonnationsdiskar. A andra sidan hörde de till de be- 
svärligaste fiågoma, när de väl kom. Vissa av dem kunde en erfaren bibliotekarie, eller 
flera sådana i samarbete, besvara, men andra krävde en väl fungerande indexering för att 
kunna lösas. För sådana fiågor kunde det säkert fungera bra med ett indexeringssystem 
av den typ man hade i Mölndal och skulle ha i Malmö om flera böcker indexerats. Vill 
man åstadkomma en mer märkbar förändring i låntagarnas lasintresse, krävs däremot ett 
attraktivare system, varom mera nedan, och mycket reklam, för att lantagama skall inse 
att det finns möjlighet att hitta skönlitteratur med utgångspunkt fiån andra aspekter av 
böckerna än dem man hittills varit hänvisad till vid sökning. I detta sammanhang är det 
värt att påpeka att vi under vårt faltstudium noterade att vissa lantagare blev förvånade 
över att fi veta att det gick att återfinna böcker endast med ledning av titeln, när de 
glömt bort författaren. Ämnessökning av skönlitteratur kan över huvud taget inte ingå i 
sådana låntagares föreställningsvärld och troligen är denna möjlighet svår att föreställa 
sig aven for andra. 

Att låntagarna så sällan fiågade efter skönlitteratur om särskilda ämnen behöver alltså 
inte betyda att de var ointresserade av att söka läsning på detta satt. Det kan bero på att 
de inte förväntade sig att bibliotekarierna skulle kunna svara på sådana vaga Mgor. 
Kanske hade de någon gång bett om hjälp att hitta någon bra bok och blivit besvikna 
över vad de %tt. En av de låntagarna i Mölndal som redan upptäckt möjligheten att själv 
göra ämnessökningar efter skönlitteratur, en kvinna i 20-årsåldern, uttryckte t.ex. sitt 
missnöje med bibliotekariernas rekommendationer av böcker, när hon berättade om hur 
hon brukade göra för att hitta något läsvärt: 

... Det är lätt att hitta vad man vill ha, men inte om man flagar bibliotekarien. De vet ej. Om man 
vill ha en thriller eller en sjukhusroman, vet de ingenting. Bibliotekarien föreslår bara en massa 
klassiker. ... Jag läser mycket och man kan inteflga bibliotekarierna, de rekommenderar bara 
tantsnusk och jag hatar tan@nusR, och när de@ veta det rekommenderar de klassiker istä!let. .. ... 

Utan skönlitteraturindexering blir låntagaren utelämnad åt bibliotekariens litteratur- 
kännedom, som i och for sig kan vara imponerande, men som ändå alltid har vissa be- 
gränsningar. De böcker som inte bibliotekarien själv läst och som inte är kända, vare sig 
för sitt litterära värde eller sin stora popularitet, kan bli helt bortglömda. 

\ 

En stor del av de låntagare vi intervjuade var förtjusta i idén med skönlitteratur- 
indexering, när de väl förstått vad det innebar. Flertalet av dem angav vidare att de bm- 
kade läsa böcker av vissa författare, men de kunde inte alltid förklara hur de först kom 
på att de gillade någon särskild sådan. David Spiller visade likaledes i en stor under- 
sökning på k a  engelska folkbibliotek 1980 att de flesta av de 500 låntagare han 



intervjuat hade en liten lista med favoritförfattare som de far länge sedan tömt ut och att 
de ivrigt sökte efter nya namn att foga till denna.95 Detta visar att det finns behov av 
flera sökingångar till skönlitteratur. Eftersom många låntagare, såväl i v& undersökning 
som i Spillers, sade att de gärna strövade omkring bland hyllorna och tittade, bör ett 
effektivt låntagarvänligt indexeringssystem inte vara mycket svårare att hantera än vad 
det är att gå och titta i hyllorna. 

Ett sadant system visade sig Pejtersens Bokhuset vara. 95 % av dem som använde Bok- 
huset uppgav att de tyckte om att använda det.96 Detta är en hög sifia, aven om man 
betänker att ingen tillfrågade dem som av någon anledning helt avstod från att utnyttja 
systemet, kanske darför att de tyckte att det verkade krångligt. Än intressantare är att ut- 
låningen av andra 8n de mest populära böckerna ökade. Pejtersen menade att dessa 
mindre populära böcker annars ratades därför att de såg tråkiga utSg7 Ett lattanvänt 
indexeringssystem kan alltså e l la  ett behov. 

Samtidigt galler det att en stor andel av bibliotekets böcker indexeras, för att låntagarna 
i längden skall tycka att indexeringssökningarna känns givande, och inte bara fascineras 
av nyhetens behag. Med de mer eller mindre knappa resurser som folkbiblioteken i all 
överskådlig framtid lär f"a finna sig i, kan inte indexerarna läsa igenom alla böcker och 
indexera dem hur djupt som helst. AMP-systemet har där en stor svaghet att stalla mot 
de imponerande resultaten vid utvärderingen av tillämpningen Bokhuset. Vid uppbygg- 
naden av databasen SPRING, som sedan låg till grund för Bokhuset, indexerade @ra 
bibliotekarier 3 500 böcker och det tog dem i genomsnitt en timme per bok.98 Dessa 3 
500 kunde säkert ge möjlighet till sökningar som verkade imponerande på låntagarna 
under den period då Bokhuset forst presenterades. För att inte intresset skall mattas, 
kravs dock att indexexingen kompletteras efter hand med nyinköpta böcker. Få folk- 
bibliotek lär ha råd att avlöna indexerare för att indexera en bok i timmen. Vi drar %lj- 
aktligen slutsatsen att indexeringen antingen maste ske centralt med många fok- 
biblioteks samlade resurser eller bygga på BTJs samblndningsrecensioner och baksides- 
texter, vilket redan var fallet i Malmö och Mölndal. BTJ har som nämnts börjat indexera 
skönlitteratur centralt. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att studera deras indexering när- 
mare, men vi har flera gånger haft anledning att anmärka på uppläggningen i Janssons 
och Södervalls Tesaurus för indexering av skönlitteratur, vilken BTJ använder sig av. 

Önskvärt vore att en ny tesav eller ihnesordlista av hög klass togs fiam speciellt för 
skönlitteratur, gärna centralt. En sådan skulle utarbetas genom provindexering i växande 
skala, tills man funnit en struktur som verkade hålla väl for alla möjliga sorters skön- 
litteratur. Daemot & alla försök att enbart med stöd av teoretiska resonemang samt te- 
saurer och ämnesordlistor for facklitteratur konstruera tesaurer för skönlitteratur dömda 
att misslyckas, eftersom skön- och facklitteraturen har så olika karaktär. En tesaur ger 

95Spiller, "The Provision of Fiction for Public Libraries" , s. 246-247. 
g6pejtersen, The Book House : Modelling Users'Needs, s. 101. 
g7pejtersen, The Book House : Modelling Users' Needs, s. 102. 
ggpejtersen, The Book House : Modelling UsersfNeeds, s. 33. 
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exaktare upplysningar om de olika begreppens förhållande till varandra än en ämnes- 
ordlista, men tesauren blir därmed besvärligare och dyrare att ta fiam och uppdatera, 
Eftersom de resurser som indexeringen av skönlitteratur kan fa ta till sitt förfogande an- 
tagligen kommer att förbli rätt begränsade, tror vi möjligen att det är mer realistiskt att 
nöja sig med en ämnesordlista, men med rikliga hänvisningar fran olika termer till be- 
släktade begrepp. Med ledning av en val genomtänkt och utprövad tesaur/ämnesordlista 
av det slag vi efterlyser, skulle indexeringen i huvudsak kunna skötas centralt, för att 
sedan modifieras något på de enskilda biblioteken efter deras lokala behov. (Utöver tek- 
niska aspekter är kanske det mest uppenbara exemplet på sådana behovet att uppmärk- 
samma litteratur om hembygden.) En sådan tesaurlämnesordlista bör ta upp såväl feno- 
men som ram och genrer, medan de övriga delarna av vår dimension författarens avsikt 
är så pass marginella och svårbestämda att vi är tveksamma till om det är värt besväret 
att försöka ta med dem i tesauren/ämnesordlistan (och indexeringen). 

För att underlätta sökningar bör den katalog som använder indexeringen kunna hänvisa 
fran synonymer och alternativa stavningar till de former som använts. Man kan också 
tänka sig att tvetydiga eller överordnade begrepp i en sökning leder till att katalogen 
visar menyer i vilka man kan välja bland besläktade termer som förekommer i indexe- 
ringen, så att datorn sedan kan söka vidare efter dessa. Detta är ett satt att göra använ- 
daren mindre beroende av tryckta tesaurer eller ämnesordlistor genom att i stället ge in- 
struktioner direkt fiån skärmen. 

Tidigare har vi visat att vissa sidor av skönlitteratur är svåra att beskriva med sök- eller 
indexeringstermer, såsom händelseförlopp, känslor och relationer. För att klargöra vad 
indexeraren har menat med sina termer, anser vi att katalogen skall innehålla korta 
annotationer av böckerna med indexeringstermerna markerade. På ett tydligt och ganska 
enkelt sätt framgår d& sambanden mellan de olika indexeringstermerna, samtidigt som 
den enskilda posten blir trevligare att läsa. Användaren kan sedan välja att kombinera de 
av indexeringstermerna som hanhon är intresserad av och söka vidare på dessa. Övriga 
ord i annotationerna saknas i tesauren och är inte sökbara. Att indexeringstermerna blir 
böjda för att passa in i meningarna behöver inte påverka sökningarna nämnvärt, om 
datorn programmeras att bortse fran ändelser i sina sökningar. Om katalogen däremot, 
som normalt är fallet på folkbibliotek i dag, endast visar lösryckta indexeringstermer, 
säger inte dessa tillracldigt mycket för att den genomsnittliga låntagaren skall tycka det 
är särskilt intressant. Det skulle i sa fall vara om hanhon är ute efter att läsa allt om ett 
speciellt ämne. Den vanliga "hyllströvaren" låter sig inte lockas till terminalerna så lätt. 
Vi erinrar oss således att en låntagare på Malmö stadsbibliotek bad om en lista p& kär- 
leksromaner. Bibliotekarien demonstrerade att skönlitteratulindexeringen gjorde det 
möjligt att söka på "skönlitteratur" och "kärlek", vilket gav 217 träffar. Dess väne ansåg 
inte låntagaren att han blev så hjälpt av en lista på terminalen med 21 7 titlar i alfabetisk 
ordning. Han verkade bli nöjdare, när han fick en några år gammal broschyr med Las- 
tips på kärleksromaner £rån BTJ, där titlarna var försedda med en kort presentation. En 
indexering med annotationer skulle kunna fungera på samma sätt som broschyren, men 
ge flera förslag, n& låntagaren läst de vanligaste. Biblioteken kunde ocksa med lätthet ta 
fram egna listor med sådan indexering. 



Indexering av skönlitteratur iir ett ämne stort och intressant nog att analysera ur många 
perspektiv i kommande forskning. Vår egen studie har granskat hur indexeringen funge- 
rade på två svenska folkbibliotek, men vi har inte haft möjlighet att skapa oss någon 
djupare uppfattning om vilka sorters skönlitteraturindexenng som används fdr tillfallet i 
vårt land (och utomlands) och i vilken utsträckning. Detta skulle kunna kartläggas for- 
slagsvis med enkäter till landets folkbibliotek med fler och noggrannare fiågor än i 
Lars-Olof Hanssons Förstudie till en allmän tesaurus på svenska. Den analysmodell vi 
tagit fram förefaller oss fungera väl för analys av indexering och låntagares beskriv- 
ningar av skönlitteratur. Med utgångspunkt i den och våra resultat skulle större under- 
sökningar kunna göras med flera låntagare på flera bibliotek. Frågorna skulle då kunna 
formuleras mera allmänt, sa att t.ex. låntagarna ombads att beskriva en bra bok och inte 
bara handlingen i en bra bok. Man skulle kunna undersöka om lantagarna i så fall 
ägnade sig mindre åt att beskriva handlingen i inskränkt mening och mera åt budskap, 
läsupplevelse eller dylikt. Med ett större underlag skulle sedan forskare insatta i 
programmeringsteknik, grafisk formgivning etc. kunna testa olika utformningar av en 
katalog med användarvänlig indexering av skönlitteratur. 



8. Sammanfattning 

Femtio låntagare på Malmö och lika många på Mölndals stadsbibliotek intervjuades för 
denna uppsats, för att vi skulle kunna peka på viktiga aspekter vid indexering av skön- 
litteratur. Varje låntagare beskrev en roman samt föreslog söktermer för denna, och be- 
skrivningarna jämfördes med indexeringen av samma böcker på de båda biblioteken. 

För analysen fiadades en ny analysmodell, baserad på Annelise Mark Pejtersens AMP- 
system för indexering av skönlitteratur. I AMP-systemet klassificerar man skönlitteratur 
utifrån %a "dimensioner": ämne, ram, författarens avsikt och tillgänglighet. Vår modell 
delar in begrepp använda om skönlitteratur i tre dimensioner, namligen fenomen, ram 
och författarens avsikt. Författarens avsikt är svåråtkomliga aspekter av boken utanför 
sjäiva handlingen, t-ex. budskap, medan fenomen och ram är mer konkreta delar av 
handlingen, vilka huvudpersonerna kan vara medvetna om. Ramen beskriver tid och 
m, där boken utspelas. Fenomen är personer, föremål, händelseförlopp, känslor och 
relationer samt abstrakta varianter av dessa, vilka ändå är del av själva handlingen. 

Fenomen indelas i aktörer och deras egenskaper, händelseförlopp, känslor, relationer, 
föremål och abstrakta fenomen. 

1. Fenomen 1A. Aktörer och deras egenskaper 
1 B. Händelseförlopp 
1C. Känslor 
ID. Relationer 
1E. Föremål 
IF. Abstrakta fenomen 

Ram består av tid, geografiskt rum och allmänt rum. 

2. Ram 2A. Tid 
2B. Geografiskt m 
2C. Allmänt rum 

Författarens avsikt är budskap, läsupplevelse, litterär form, lånat motiv och genre. 

3. Författarens avsikt 3A. Budskap 
3B. Läsupplevelse 
3C. Litterär form 
3D. Lånat motiv 
3E. Genre 

Undersökningen visade att låntagarna oftast beskrev och sökte på konkreta sidor av 
skönlitteraturen, främst aktörer, tid, geografiskt rum och genre. Förutom att Malmö av- 
stått fran att indexera med genrebeteckningar, indexerade biblioteken främst med termer 
för dessa aspekter. Genom sökningar på egennamn och århundraden kunde låntagarna 



själva hitta vad de sökte, men sökningar efter mer komplicerade begrepp krävde en 
ämnesordlista och ofta en bibliotekarie. 



Otryckta källor 

50 intervjuer med låntagare utförda på Malmö stadsbibliotek i mars-april 1995. 
50 intervjuer med låntagare utförda på Mölndals stadsbibliotek i mars-april 1995. 
Remissvar fkan Malmö stadsbibliotek 199 1-09-04. 
Infonnationsbroschyrer, årsredovisningar och dylikt fih Malmö och Mölndals stads- 
bibliotek. 
Intervjuer med bibliotekarier på Malmö stadsbibliotek utförda i mars-april 1995. 
Intervjuer med bibliotekarier på Mölndals stadsbibliotek utförda i mars-april 1995. 
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