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Abstract: The aim of this thesis is to examine one part of Amazon.com’s

recommender systems: Similar Items. The purpose is also to show
the difficulties with subject access, i. e. to find a similar book to the
one you just read; problems with traditional systems versus the
usefulness with recommender systems like Amazon.com’s Similar
Items. Similar Items presents a set, a cluster of related items to a
given item based on customers’ co-purchase. The questions
examined are: How connected are the created clusters of
related/similar items? How common is it that the author of the seed
(origin book) is also the author of the books in the cluster? What
kind of other connections are there in the cluster? How common is
it that the similar items in the cluster have the same Browse Node
(category) as its seed? In a more qualitative study of 10 books and
their similar items; how similar are they? The study consists of a
quantitative study of similarities between items and their similar
items in 4 iterations and a qualitative study of 10 books. The data
collection was extracted from two categories: African American
and Russian. The results for the quantitative part shows that the
number of similar items that are related to the seed is decreasing
after every iteration. At the first iteration the clusters are closely
connected. The qualitative results show that the clusters have at
least one or two common similarities to their seed or to each other.
This concludes that Similar Items as a function could be an
appropriate complement to a library online catalogue. With more
possibilites of accessing fiction, users should have more success in
searching for fiction.
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1 Inledning 
Hur går man tillväga när man läst allt av en författare och vill hitta något i samma stil?
Bibliotekskatalogen blir ofta en återvändsgränd då den traditionella katalogen ger lite
eller ingen information om vilken typ av skönlitteratur som bibliotekets samlingar
innehåller, inte heller någon information om vilka teman eller ämnen de skönlitterära
verken behandlar. Därför får användaren förlita sig på bibliotekspersonalens kunskaper
eller använda sig av listor på utvalda böcker som personalen sätter ihop. Många
kataloger består bara av bibliografiska poster utan innehållsbeskrivningar på
skönlitterära böcker, därför är det svårt för en användare att göra en självständig sökning
(Saarti 2000, s. 6). 
Det här skiljer sig från återvinning av facklitteratur, där indexerings- och
klassifikationsystem används för att guida användarna till verk i speciella ämnen
(MacEwan 1997, s. 61). Det är vanligt att försöka uttrycka vad ett facklitterärt verk
handlar om som helhet eftersom facklitteratur oftast fokuserar på ett eller flera specifika
ämnen till skillnad från skönlitteratur som kan behandla ett ogreppbart antal ämnen. En
skönlitterär bok handlar sällan om ett speciellt ämne, utan innehåller diverse ämnen som
teman eller ram/omgivning. (Ibid., s. 62) När ämnesbestämning av skönlitteratur väl
sker är det dessutom lätt att kategorierna blir för snäva eller för breda, och böcker kan
tvingas in i felaktiga eller missvisande kategorier. Med svårigheterna att dela in
skönlitteratur följer att läsaren inte säkert får den hjälp han/hon skulle kunna förvänta
sig av en bibliotekarie ens om denne läst boken, då han/hon inte alltid uppfattat eller
tolkat den på samma sätt. 
Det finns ansatser till att skapa alternativ till den traditionella klassifikationen och
åtkomsten av skönlitteratur; till exempel forskas det på alternativa klassifikationssystem
med utökade indelningskriterier, indexering av själva källan och indexering av
recensioner. Dessutom studerar man möjligheten att på olika sätt extrahera likheter
mellan böcker genom att samla in deras sociala sammanhang vilka kan återfinnas i till
exempel samköp, browse- och navigationshistorik, eller genom samförekomst på
hemsidor.

För att finna forskning kring detta har det krävts att studien går utanför B&I-litteraturen
då denna funnits alltför sparsmakad om problematiken kring återvinning av
skönlitteratur. Däremot finns det många andra discipliner och aktörer som studerar
området. Ett exempel är Music Information Retrieval-forskningen, där svårigheterna
med att finna likheter hos musikaliska verk genom att studera dess innehåll utvecklat en
större påhittighet, och man har i större grad än inom andra områden tvingats gå utanför
verket och titta på dess kontext för att möjliggöra en fungerande återvinning. Exempel
på andra discipliner är människa-dator interaktion, data- och systemvetenskap, sociologi
och knowledge management. En viktig aktör är också internethandeln, som arbetar efter
principen att ju mer information en kund har om en vara desto troligare är det att
han/hon köper den. 
Ursprunget till den här studien står att finna i några övergripande funderingar kring
återvinning av skönlitteratur; Varför ämnesbestämmer biblioteken inte sin skönlitteratur
i större utsträckning? Har internetbokhandeln och/eller den akademiska forskningen
kommit med någon lösning? Finns det några färdigutvecklade verktyg? Kompletterar
dessa verktyg de traditionella systemen? Skulle man kunna implementera ett färdigt
verktyg, utvecklat inom internetbokhandeln i en bibliotekskatalog?
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2 Termlista
För att underlätta förståelsen för innehållet i syfte och frågeställningar presenteras nedan
en lista över för studien centrala termer.

• Browse Nodes 
Amazon.coms eget klassificeringssystem. Innehåller en mängd olika facetter för att
beskriva alla olika typer av varor man har till försäljning. Browse Nodes förklaras
mer utförligt under metodavsnittet. 

• ECS
Förkortning för E-Commerce Service, vilket är namnet på Amazon.coms web service
som riktar sig till e-handeln. Amazon.com har förutom ECS ytterligare ett antal web
services.

• Frö
Ett frö ska förstås som det objekt som startar en klustringsprocess. I studien är ett frö
ett godtyckligt objekt ur Amazon.coms databas. Fröet är den bok vars
produktnummer man lämnar till Amazon.coms Similar Items-verktyg för att få de tio
produktnummer som enligt Amazon.com ska likna fröet, dess similar items. I
undersökningen görs en distinktion mellan termerna frö och ursprungsfrö.
Ursprungsfröet är den bok som startar studiens Similar Items-funktion. 

• Indexering
Indexering innebär att beskriva innehållet i ett objekt med hjälp av standardiserade
termer eller ordkombinationer (Benito 2001, s. 294). Att indexera är att skapa
ingångar till ett objekt genom att till objektet föra termer som på olika sätt kan sägas
beskriva dess egenskaper.

• Iteration
Iteration är detsamma som uppräkning eller upprepning. I studien ska antalet
iterationer förstås som det antal gånger som studiens Similar Items-funktion anropat
sig själv. 

• Jaccards Index
Ett mått på överlappningen mellan två mängder A och B.

Jaccard A , B=∣A∩B∣
∣A∪B∣

• Klassifikation 
Klassifikation innebär att objekt grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser
(Prawitz). Klassifikation är detsamma som ett sammanförande av en samling objekt
som utifrån en viss aspekt kan sägas höra ihop. Objekt som förts samman behöver
inte nödvändigtvis få en etikett, ett namn. Samma objekt kan beroende på utifrån
vilka kriterier det bedöms höra till flera olika kategorier samtidigt. 

• Klassifikationssystem
Ett klassifikationssystem används för att ordna och sätta etiketter på klasser av
objekt. De är ofta uppbyggda efter två principer där den ena strävar mot att skapa en
tydligt hierarki, med breda övergripande ämnen som delas in i allt smalare kategorier
på lägre nivåer. Den andra principen är att man ska försöka hålla isär olika
indelningskriterier i olika så kallade facetter. Exempel på facetter i ett
klassifikationssystem för böcker skulle kunna vara att man har en facett som
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behandlar bokens ämne, en dess form och en dess språkliga karaktär.
Klassifikationssystem är sällan renodlat hierarkiska eller facetterade, utan innehåller
oftast drag av båda. Amazon.coms Browse Nodes är en typ av klassifikationssystem. 

• Klustring 
Ett kluster är en mängd objekt med en eller flera inbördes likheter som på grund av
dessa likheter förts samman. Klustring skiljer sig från klassifikation genom att man
när man klustrar ofta använder sig av mer tekniska eller geometriska metoder för att
föra samman objekt. Tillhörigheten till ett kluster behöver heller inte vara binär utan
man talar snarare om hur pass långt från klustrets centrum som ett objekt befinner
sig. I ett Similar Items-kluster har objekten det gemensamt att de alla har sin
härkomst ur en specifik boks, fröets, lista över similar items. Denna härkomst
behöver inte vara direkt, utan kan kan härledas bakåt i studiens klustringsfunktion.
Mera om detta i metodkapitlet. 

•  Modifierad Jaccard.
Ett mått på överlappningen mellan två mängder, A och B som till skillnad från
Jaccards index, tar hänsyn till om storleken på mängderna är olika enligt 

Modifierad Jaccard A , B= ∣A∩B∣
min ∣A∣,∣B∣

Där min∣A∣,∣B∣ är en funktion som endast tar med den mindre av de två
mängdernas kardinalitet i nämnaren.

• Rekursion
En funktion kan sägas vara rekursiv om den i högerledet refererar till sig själv
(Nationalencykopedin). I undersökningen används en rekursiv funktion för att skapa
fler rekommendationer genom att man till en boks rekommendationer lägger de
rekommenderade böckernas rekommendationer.

• Sammankoppling
Sammankoppling mellan två kluster ska i texten förstås som att två kluster av similar
items har en viss andel gemensamma similar items.

• Similar Items/ similar items
Similar Items är Amazon.coms namn på ett verktyg som rekommenderar produkter
utifrån en annan produkt och som inom e-handeln brukar benämnas Customers who
bought this item also bought. Similar Items beskrivs mer utförligt under
metodkapitlet. En boks rekommenderade böcker benämns som similar items med
små bokstäver i uppsatsen.

• Web service
En web service tillåter program att utbyta tjänster och information med varandra över
Internet via ett XML-baserat gränssnitt. Web services måste uppfylla World Wide
Web Consortiums (W3C) standard. Exempel på användningsområden återfinns där
det är dyrt eller krångligt att utveckla egna lösningar såsom när det gäller
betalningsöverföringar inom e-handeln eller när man vill skapa mervärde genom att
exempelvis erbjuda hotellbokning i anslutning till resan trots att man som företag
endast sysslar med persontransporter. 
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3 Problemformulering 
Studien tar sin utgångspunkt i hur man inom internetbokhandeln och inom den
akademiska forskningen försöker lösa problemet med hur man på ett effektivt sätt ska
möjliggöra förmedling av skönlitteratur och andra typer av objekt som till sin natur är
mer upplevelse- än faktabaserade, och hur man ska skapa ingångar till dessa som varken
kräver bibliografisk information från användarens sida eller någon resursskrävande
manuell ämnesbestämning och indexering från den förmedlande verksamheten. 
Få bibliotek och internetbokhandlar har idag funktioner för att stödja en användare som
inte har kunskap om ett verks bibliografiska ingångar. Många internetbokhandlar har
dock implementerat ett verktyg som ofta formuleras som Customers who bought this
item also bought. (Amazon.com, Adlibris.se med flera). Fördelen med dessa verktyg är
att böckerna på detta sätt placeras in i ett sammanhang där relationerna mellan böckerna
är det avgörande och inte genre- eller ämnestillhörigheten. Genom att utgå från
samköpsfrekvensen när man extraherar relationerna mellan böcker slipper man de
resurskrävande innehållsanalyserna och manuella indexeringarna. 

4 Syfte och Frågeställningar

4.1 Syfte
Syftet för studien är att undersöka ett av de rekommendationssystem som utvecklats
inom internethandeln, nämligen Amazon.coms verktyg Similar Items. Målet för denna
karaktärisering och utvärdering är att studera relationerna och likheterna mellan de
böcker som Amazon.com presenterar genom Similar Items-funktionen. Studien har
ingen ambition att dra några mer generella slutsatser om rekommendationssystem.

4.2 Frågeställningar
För att undersöka syftet har ett antal frågeställningar valts ut:

1. Hur pass sammankopplade är de skapade Similar Items-klustren?

2. Hur vanligt är det att upphovsmannen till ursprungsboken också är upphovsman till
böckerna i klustret? Vilka andra uttryckliga samband (såsom inbindning, förlag etc)
kan finnas inom klustren?

3. Amazon.com har en egen klassificering, Browse Nodes, och för varje bok till ett
antal kategorier. I vilken utsträckning har böckerna i klustren samma Browse Nodes
som sitt ursprungsfrö?

4. Utifrån en mer ingående analys av ett antal ursprungsfrön och deras similar items,
vilka likheter finns det dem emellan?
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5 Disposition
Tanken är att först genom en litteraturgenomgång försöka visa på de gemensamma
problem och lösningar som finns när det gäller återvinning och indelning av
skönlitterära böcker. Därefter följer metodkapitlet där testmiljön Amazon.com samt den
teoretiska utgångspunkten och formaliseringen beskrivs och metoder för de olika
delarna av undersökningen; varje fråga i frågeställningen har ett eget metodkapitel. De
kvantitativa resultaten för de tre första frågeställningarna presenteras i form av
kommenterade tabeller. Därefter följer en analys av den kvantitativa delen och där tas
även felkällor upp. De kvalitativa resultaten för fråga 4 redovisas för sig, först en
presentation av böckerna och deras kluster, sedan tabeller och sammanfattningar av
dessa och till sist en analys av den kvalitativa delen. Uppsatsen avslutas med slutsatser,
en diskussion och förslag på fortsatt forskning, därefter följer sammanfattning och
referenser samt bilagor. 
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6 Litteraturgenomgång

6.1 Organisering och åtkomst till skönlitteratur
Det finns många anledningar till att mer ingående klassifikation och indexering av
skönlitteratur inte sker i någon större omfattning i bibliotekssfären. En av de främsta är
att den till viss del subjektiva upplevelsen av skönlitteratur försvårar en mer ingående
ämnesbestämning av den och att detta i praktiken leder till att bibliotekens hantering av
skönlitteratur mest handlar om att att organisera den efter tydliga och objektiva kriterier
såsom efter författare eller språk. (Sapp 1986, s. 488) De tidiga klassifikationssystemen
för skönlitteratur hade heller inga andra ambitioner än att hjälpa en användare till rätt
hylla (Baker & Shepherd 1987, s. 246). Detta sker fortfarande genom att man delar in
skönlitteraturen i bredare klasser på hyllorna som Deckare och Historiska romaner
(McEwan 1997, s. 61).

Skönlitteraturen utmärks ofta av att den är mångbottnad och komplex. Det är sällan som
ett skönlitterärt verk kan sägas behandla ett enda ämne. Snarare finns där många olika
teman och ämnen som framträder parallellt med varandra. Möjligen är en mer
uttömmande, extensiv, indexering lämpligare än klassifikation. Enligt Sapp finns det
små möjligheter att veta vilken vikt som en läsare lägger vid ett särskilt tema (1986, s.
495). Det ligger i skönlitteraturens natur att uppfattningen om den baseras på varje
läsares tolkning och därför varierar denna från en läsare till en annan (Saarti 2000, s. 8).
Sapp ser en koppling mellan läsekretsens sammansättning och kraven på extensiviet i
ämnesbestämningen av en bok. Ju mer homogen läsekrets, såsom fallet är inom en
akademisk disciplin, desto mer likartad blir tolkningen och tvärtom (1985, s. 495). En
mer heterogen läsekrets kräver med andra ord fler och andra typer av termer. Med
skönlitteratur blir det än mer komplext. En litteraturvetare kanske har en tolkning medan
en förläggare kan dela in böcker i till exempel Romaner, Thrillers och Kriminalromaner,
och läsaren delar in dem i kärlekshistorier, äventyrsromaner och deckare (McEwan
1997, s. 61). Det finns dock inslag i skönlitteratur som är mer objektiva och konkreta
och som inte ger så mycket utrymme för subjektiva tolkningar; till exempel tid och rum.

Enligt Baker och Shepherd lade tidiga teoretiker på skönlitteraturområdet fram fem
principer för indelning av skönlitteratur. Av dessa var tre fortfarande accepterade 1987
emedan två var omdiskuterade och svåra att praktisera. Den första innebär att
klassificeringen ska underlätta för användaren att hitta det den vill ha. Den andra, som är
tätt sammankopplad med den första, tar sin utgångspunkt i flerdimensionaliteten hos
skönlitteraturen och i hur en användare väljer sin litteratur. Den fastställer att alla
metoder som kan leda användaren till sin bok bör användas. Den tredje principen
innebär att klassifikationen ska syfta till att leda en läsare till författare som denne
annars skulle ha missat. Den fjärde och omdebatterade principen säger att man inte ska
separera verken ifrån varandra utifrån klassifikation, utan att de fortfarande ska stå
alfabetiskt på hyllorna. Den femte och omdebatterade principen säger att man inte bör
separera böcker av samma författare från varandra. (1987, s. 246 f) 

Detta grundar sig i att även om verk av en författare till ytan är väldigt olika varandra så
antas de vara mer relaterade till varandra än vad verk av olika författare är (Beghtol
1989, s. 136).
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Om man nu ändå bestämmer sig för att ämnesbestämma skönlitteratur finns det ett otal
teorier att välja bland. De tidiga klassifikationssystemen som Baker och Shepherd
studerade hade alla följande aspekter gemensamt:
1. Breda övergripande ämnen av typen ”Andra världskriget”,”

2. Genretillhörighet, såsom Deckare, Western, Kärleksroman etc

3. Format: Novell

4. Litterära & språkliga kvalitéer (1987, s. 246)

En forskare som på sjuttiotalet tog fram ett alternativt system inom fältet är Annelise
Mark Pejtersen. Systemet kallas av Pejtersen för ett klassifikationssystem, även om det
snarare har karaktären av ett system för indexering av skönlitteratur. Hon har inte
lämnat de ovan nämnda kriterierna i sitt system utan de kan sägas stå som en grund.
Tillkomsten av Pejtersens system grundar sig i avsaknaden av ett verktyg som hjälper
bibliotekarien att formalisera användarnas behov och i otillräckligheten med att
klassificera skönlitterära böcker efter stora övergripande och exklusiva genrer. (1978, s.
1) Hon konstaterar att genretillhörighetens exklusiva drag är problematiska eftersom den
inte kan tillgodose användarnas flerdimensionella behov. Antingen förs en bok till
kriminalromanerna eller till de historiska romanerna även om den faktiskt kan vara både
och. Genreklassifikationens exklusivitet gör den ineffektiv som modell för sökstrategi
och kommunikation även om den kan ha sina fördelar när en användare vänder sig
direkt till hyllan. En av bibliotekariens viktigaste uppgift är enligt Pejtersen att översätta
användarens ofta osystematiska, intuitiva eller associativa beskrivning av en bok eller
litterära önskemål. (Ibid., s. 2)

För att skapa en översättning mellan användarnas tankesätt och bibliotekets
klassifikation har Pejtersen konstruerat ett system som bygger på en sammanställning av
referensfrågor och är uppdelat på fyra av varandra oberoende aspekter, dimensioner.
Dimensionerna är resultatet av en analys av 300 registrerade referenssamtal mellan
bibliotekarier och biblioteksbesökare. (Ibid., s. 4) Antalet dimensioner är begränsat till
fyra eftersom systemet skulle vara lätthanterligt och förenkla bibliotekariernas arbete.

Den första dimensionen, Ämne, tar hänsyn till det explicita materialet och de konkreta
elementen hos boken som författaren använt sig av för att uppnå sitt mål.
Ämnesdimensionen extraheras ur huvudpersonernas handlingar i konkreta situationer
och syftar till att uttömma sådant som både konkreta och psykologiska händelseförlopp
och beskrivningar samt de sociala relationerna mellan huvudpersonerna. Den andra
dimensionen kallar Pejtersen för Ram. Till Ram hör bokens tidsliga och rumsliga
aspekter. Med rumslig menas förutom olika geografiska bestämningar även social miljö
eller att den handlar om en särskild yrkesgrupp. Den tredje dimensionen beskriver
författarens Intention med sitt verk och är den mest abstrakta dimensionen. I den ingår
författarens förhållande till bokens ämne/tema på ett personligt plan, och de kunskaper
och känslor som författaren haft för avsikt att förmedla. Den fjärde dimensionen,
Tillgänglighet, är den som beskriver verkets språkliga och fysiska egenskaper. Det vill
säga om det är lättläst eller svårtillgängligt, tryckt i stor stil, vilket antal sidor det har,
om det innehåller många bilder, etc. (Ibid.,s. 11)
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Systemet är inte exklusivt, det vill säga en bok kan få förekomma på flera olika ställen i
systemet; olika egenskaper eller aspekter kan ha olika dominans i boken men man
behöver inte prioritera eller rangordna dem. En bok tillåts klassificeras och återvinnas
utifrån alla relevanta aspekter. Det finns dessutom ingen hierarki dem emellan, det vill
säga att ingen dimension är viktigare än någon annan. Detta gör det lättare att
tillmötesgå en användares behov, vilket sällan är centrerat kring en enkel, isolerad
aspekt av en bok. (Ibid., s. 10f)

Pejtersens dimensioner låg till grund för utvecklandet av katalogen Boghuset (The Book
House), där ikoner, text och animationer användes i gränssnittet för att öka
tillgängligheten och användbarheten. Boghusets gränssnitt bestod av ett hus med olika
rum att gå in i och ikoner att klicka på beroende på hur och vad man ville söka. Förutom
vanliga alternativ som sökord och browsing fanns det möjligheter att klicka på ikoner
för ämnen; till exempel en jordglob för geografi, och sökstrategier; till exempel en ikon
för search by model book där liknande böcker som den man utgått från presenterades.
(Pejtersen 1992, s. 362 ff) Boghuset fick mycket uppmärksamhet och användes på ett
antal bibliotek, men på grund av bland annat de tidskrävande bokbeskrivningarna
användes inte systemet i så stor utsträckning (Lundgren 1997, s. 79).

Clare Beghtol skriver i The classification of fiction att Robert S. Walker år 1958
publicerade en artikel där han presenterade en alternativ metod för att dela in
skönlitteratur (1990, s. 21). Walker namngav inte själv sitt system men det har fått
namnet Problem Child efter titeln på artikeln. Walker analyserade skönlitterära verk i tre
facetter: författare, typ av berättelse, och ämne. De tre facetterna expanderades sedan för
att passa in i Ranganathans fem fundamentala kategorier; Personality - författare, Matter
- ämne, Energy - energi, Space - plats och Time - den litterära perioden. Systemet hade
ingen hierarkisk indelning och varje verk skulle analyseras enligt alla kategorierna.
Klassificeraren skulle sedan bestämma vilket som var viktigast och vad som skulle
utelämnas eftersom Walker rekommenderade att bara de mest betydelsefulla facetterna
skulle tas med. Systemet hade viss framgång i det bibliotekssystem som det utvecklades
för, men frånvaron av klara direktiv om hur man skulle avgöra vilka facetter som var
mest viktiga skapade inkonsekvens. (Walker, se Beghtol 1990, s. 21f)

1994 presenterade Clare Beghtol själv ett förslag till ett klassifikationssystem;
Experimental Fiction Analysis System (EFAS). Huvudfacetterna är Karaktärer,
Händelser, Platser, Tid och Övrigt. Till skillnad från huvudklasser i traditionella system
så kan alla dessa upprepas så många gånger som behövs för att representera innehållet i
en skönlitterär bok. Detta system försöker inte beskriva vad ett verk handlar om, utan
snarare beskriva vissa objektiva data som verket innehåller. (Beghtol 1994, s. 158f)

Vid indexering och klassifikation uppstår ofta problem med de ämnen som en bok
behandlar i mindre utsträckning. Traditionellt har indexeraren eller klassificeraren haft
att välja på huruvida en term ska tilldelas till en bok eller ej, eller om ämnet alls ska ingå
i bokens klassificering. Genom begreppet about och aboutness kan man enligt Maron
komma runt den här problematiken. Aboutness tillåter nämligen att man anger i vilken
grad ett dokument behandlar ett visst ämne, och man kan därför få med alla ämnen i
ämnesbestämningen.(Maron 1977, s.39f) Aboutness är ett komplext begrepp och Maron
skiljer ut tre typer av aboutness som alla behandlar läsarens relation till dokumentet. S-
about som är subjektivt som och syftar på relationen mellan ett dokument och läsarens
inre upplevelse av dokumentet. O-about är det about som kan observeras och som en
användare uttrycker mot ett system med hjälp av dess termer. Det tredje, R-about är ett
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statistiskt mått på hur pass stor del av de som funnit ett dokument relevant har använt en
viss term för att finnna det. (Ibid., s. 40ff) 

Det finns olika sätt att nå fram till aboutness. Man kan antingen låta användarna eller
indexeraren sätta graderna manuellt, eller så kan man automatisera processen. Denna
automatisering kan antingen ske geonom att studera användarstatistik och beräkna hur
stor del av de användare som funnit ett dokument relevant använde sig av en speciell
term för att finna det. Dessa beräkningar kan sedan användas för att få fram
sannolikheten för att en term matchar ett dokuments aboutness till en viss grad. (Ibid., s.
41ff) Den andra automatiserade strategin för att få fram aboutness är att man gör en
innehållsanalys och studerar termfrekvenser och semantisk struktur hos dokumentet
(Hutchins 1977, s. 30 f).

Enligt Svensk Biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur, Handledning är ingångar
till facklitteraturen som klassifikationskod och innehållsförteckning inte användbara för
skönlitteraturen. Syftet med till exempel en titel på ett skönlitterärt verk är inte att ge en
uppfattning om bokens ämne eller miljö utan snarare att väcka läsarens intresse. (2004,
s. 7) Facklitteratur uppfattas ofta som logisk och objektiv till skillnad från skönlitteratur
som ofta uppfattas som mångtydig och till viss del subjektiv vilket kan ge många olika
tolkningar hos användaren. Skönlitteraturen är till stor del en produkt av författarens
fantasi även om han/hon kan hämta inspiration och fakta ur verkliga livet. (Ibid., s. 8)

Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista för skönlitteratur består av huvudfacetter;
Genre, Tid, Plats, Ämne, Person och Form. Dessa är i sin tur uppdelade på 22 grupper.
Huvudfacetterna har romerska siffror och grupper och undergrupper har arabiska för att
lättare skilja dem åt. Ämnesordslistan omfattar ca 3000 ämnesord plus hänvisningar och
det finns en speciell barn- och ungdomslista som omfattar ca 1400 ord. (Ibid., s. 10f)

Det finns i nuläget bibliotek som använder sig av skönlitterära ämnesord i sina
kataloger, till exempel Malmö stadsbibliotek och Mölndals Stadsbibliotek. Ofta är ett
urval av samlingen indexerad med skönlitterära ämnesord (Mölndals Stadsbibliotek).
Vid sökresultatet i Malmö stadsbiblioteks webbaserade katalog visas också relaterade
länkar till andra informationskanaler som Nationalencyklopedin, Mediaarkivet, Google
och Bokfynd.nu och dessutom presenteras låntagarens egen sökhistorik (Malin- Malmö
stadsbiblioteks katalog).
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6.1.1 Genre
En viktig och kanske framförallt mycket populär del av återvinningen av mer
upplevelsebaserad typ av information såsom musik och skönlitteratur är genre. Pachet
menar att den mest framstående ingången till den här typen av objekt förmodligen är
dess genre på så sätt att en genre har ambitionen att beskriva ett objekt i ett enda ord,
vilket gör den till den mest komplicerade (2003, s. 73). Genre är nog också den mest
populära deskriptorn när det kommer till musik och den är en viktig ingång när det
gäller återvinning av objekt ur stora databaser i elektronisk form (Aucouturier & Pachet
2003, s. 83). Lippincott konstaterar att många av svårigheterna med genrebestämning
inom Music Information Retrieval är desamma som inom återvinning av skönlitteratur
(2002, s. 141). 

Det är över huvud taget svårt att beskriva vad som är en genre trots att det antagligen är
den mest använda ingången till ett objekt. Aucouturier och Pachet menar att genre blir
mångtydig eftersom vi alla uppfattar världen på olika sätt. Namnges dessutom genren
ökar mångtydigheten än mer. (2003, s. 83) Att genre ofta är något subjektivt och
kulturellt ser Cunningham, Reeves och Britham som ett stort hinder och konstaterar att
alla försök att stödja åtkomst till objekt utifrån genre i ett
informationåtervinningssystem måste bygga på en djup förståelse av hur användarna
uppfattar och uttrycker denna. Att försöka sig på stora väldefinierade musikaliska
taxonomier kan visa sig fruktlöst då användare ofta har svårt att skilja mellan två
närliggande genrer. (2003, s. 9)

För att bättre förstå vad en genre är och kan vara skiljer Aucouturier och Pachet mellan
två sätt som genre används på. I det första fallet ses genre som beskrivande vilket
innebär att genre är en lingvistisk tolkning av ett objekt och att denna tolkning används,
och eventuellt skapas, inom en begränsad grupp av individer för att de ska kunna prata
om objektet och kunna relatera det till andra objekt. I det andra fallet, när genre används
sammanförande, är genre detsamma som en mängd objekt med liknande egenskaper
som på grund av dessa egenskaper blivit sammanförda. Därför kan man säga att genre
och klass i det senare fallet starkt påminner om varandra genom att man i bägge fallen
försöker samla objekt med liknande egenskaper. (2003, s. 83) Men det kan även när det
gäller genre som sammanförande vara bra att försöka skilja dem åt och se genre som en
typ av klassifikation bland många andra. Att begränsa genre och hålla andra deskriptorer
utanför gör det möjligt att hålla komplexiteten nere. Sådant som ursprungsland,
tidsperiod, etc kan hållas utanför genrebestämningarna och istället adderas till dessa i
efterhand som en slags facettering. (Ibid., s. 84f)
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6.2 Alternativa ingångar till skönlitteratur

6.2.1 Likhet 
Istället för att ta den deskriptiva vägen till genrebestämning och klassifikation, kan man
försöka att få fram en klassifikation utifrån den samling man har genom att klustra,
sammanföra, objekt utifrån ett givet mått på likhet. Denna strategi antar att det är
relationerna mellan objekten som är det naturliga och objektiva och inte
genretillhörigheten. När man söker efter likheterna mellan två objekt kan man enligt
Aucouturier och Pachet titta på två saker. Antingen på den innehållsliga likheten mellan
två objekt, eller på de kulturella likheterna mellan objekten som står att finna utanför
själva objektet i sig. (2003, s.90) När det gäller de kulturella likheterna finns det två
vägar till att nå information om dessa. Den första, Collaborative Filtering bygger på
tanken att det finns individer som har liknande smak, och att man därför också kan
skapa rekommendationer genom att matcha en användares smak, uttryckt genom
exempelvis dennes köphistorik, mot de med liknande. Den andra strategin går ut på att
utifrån vad de kallar Community Metadata matcha liknande titlar mot varandra genom
att studera dess samförekomst i olika sammanhang. (Ibid., s. 91) 

När man detekterar likheterna mellan två objekt finns det mycket att ta hänsyn till och
det är svårt att avgöra och förutse karaktären hos de likheter man får fram. Särskilt när
man använder sig av automatiska verktyg för att finna dem. Förutom svårigheterna med
att finna förklaringar till de kulturella sambanden måste man också ta hänsyn till
implicita samband på en mer strukturell nivå. Det kan vara så att två titlar aldrig
förekommer tillsammans, men däremot väldigt ofta förknippas med en tredje titel.
(Pachet, Westermann & Laigre 2001, s. 1) 

Pachet et al. ser tre strategier för att extrahera likhet och på så sätt finna på alternativa
ingångar till skivor och skönlitterära böcker. Den första utgår från själva innehållet. När
det gäller musik handlar det om att extrahera olika karaktäristika ur signalen och sedan
matcha dessa mot sökfrågan. När det gäller text så letar man efter representativa termer
eller formuleringar. De andra två utgår inte från källan, utan försöker att med olika data
mining-tekniker hitta nya typer av samband utifrån olika typer av metadata kring
objekten. Den första av dessa, Collaborative Filtering utgår från olika subjektiva och på
olika sätt explicit uttryckta omdömen om de objekt som ska återvinnas. Det kan röra sig
om allt från topplistor och betygsättning av olika slag till termanalyser av recensioner.
Den andra, Community Metadata, kan sägas vara något mer objektiv och letar bland
sådana saker som köpmönster, browsehistorik, och andra typer av samförekomst för att
få fram dolda samband och relationer mellan objekten. (Ibid., s. 1)

Tankarna kring hur man med hjälp av andra individers informations- och
konsumtionsvanor kan skapa nya ingångar till bland annat litteratur och musik och få
hjälp med att hitta rätt i informationsöverflödet har lett till att ett tvärvetenskapligt
forskningsområde utvecklats som studerar just detta. Området, som kommit att kallas
Social Navigation kan ses som en teoretisk plattform för mycket av den forskning och
utveckling som bedrivs för att förbättra olika informationssystem med hjälp av både
indirekt och direkt vägledning av andra användare av informationssystemet.
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6.2.2 Social Navigation
Ursprunget till Social Navigation ska stå att finna i Vannevar Bushs på många sätt
banbrytande artikel As we may think från 1945. Här diskuterar han vikten av att man
som ny i en kontext kan få hjälp med att orientera sig i till exempel en informationsrymd
genom att utnyttja tidigare användares erfarenheter (Bush, se Chen et al. 2002, s. 143).
Termen och det tvärvetenskapliga forskningsfältet Social Navigation är betydligt yngre.
De som ska ha myntat uttrycket; Paul Dourish och Matthew Chalmers (Svensson et al.
2001, s. 341), definierar det i sin artikel Running out of space: Models of information
navigation från 1994 som en användares orientering mot ett kluster av användare eller
som ett val delvis styrt av andra människors beteenden (s. 1). Begreppet har sedan dess
kommit att breddas allt mer, Svensson et al. har i sin något annorlunda definition öppnat
för att den navigeringshjälp och de rekommendationer som social navigation-verktygen
ger en användare kan vara manipulerade eller falska (2001, s. 342). 

Behöver man ta hänsyn till sociala aspekter i informationssökningsprocessen? Enligt
Svensson et al. ska Soinen och Suikola i sitt paper Information seeking is social från år
2000 ha visat att alla stegen i en informationssökningsprocess, från formulering till
resultatutvärdering, innehåller någon form av sociala aspekter/avväganden (2001, s.
341). Svensson et al. konstaterar att detta inte är något som databranschen tagit hänsyn
till vid konstruktionen av sina system. Användaren lämnas för det mesta åt sitt öde och
tror, trots motsatsen, att denne är ensam om de val han/hon gör då det inte finns några
synliga spår efter andra användare. På webben är det än mer problematiskt. Här saknas
inte bara hjälp med att finna det användaren söker. Det finns inte ens hjälp att hitta
sökmotorn. (Svensson et al. 2001, s. 341)

Man skiljer inom forskningen mellan direkt och indirekt social navigation. Direkt social
navigation har formen av direkta råd eller regelrätta guidningar i en informationsrymd
och sker vanligen mellan två användare i realtid. Indirekt social navigation bygger
istället på anonym insamlad och bearbetad historik om användning. (Dieberger et al.
2001, s. 107)
Svensson et al. konstaterar en viktig brist i de flesta verktyg som bygger på social
navigation. Dessa tillåter vanligtvis inte en användare att i efterhand bekräfta verktygets
förmåga att pricka rätt. Detta försvårar naturligtvis ett utvecklande av systemens
precision. Den vanligast implementerade vägen runt detta är att man använder sig av
produktrecensioner för att få feedback. De stora kvalitetsskillnaderna på dessa gör dock
att de inte är särskilt tillförlitliga. För att skapa trovärdighet i recensionerna tillåter vissa
system ett recenserande av recensenterna själva. Amazon.com är ett av dessa. (2001, s.
342) Dieberger et al. ser problem med detta då recensenterna på detta vis blir upphöjda
till ”expert reviewers” inom alla ämnen trots att deras recensioner kanske bara behandlat
en väldigt nischad typ av objekt. Dieberger et al. menar dock att ett köp är en stark
indikation på att en användare tycker att en rekommenderad vara är relevant. De ser
dock brister i systemens förmåga att samla information om hur man som kund nått fram
till sitt val. Till diskussionen om bristen på feedback för de också att det krävs att en
kund ska vara antingen väldigt missnöjd eller mycket nöjd med ett köp för att denne ska
återkomma med feedback på sin vara till försäljaren. (2001, s. 107)

12



Enligt Svensson et al. saknas det ordentliga utvärderingar av Social Navigation-
systemen. De studier som ändå genomförts pekar dock på att den här typen av system
kan hjälpa användaren att filtrera fram de mest relevanta objekten från en större mängd
objekt. Dessutom finns det en annan aspekt: Ett objekt kan, även om det är relevant,
vara ointressant för en användare om det inte först har blivit validerat av en expert eller
använts som källa i andra dokument. Även här visar studierna på att social navigation-
system kan vara användbara. (2001,s. 343) Det föreligger ingen enighet om vilka
kriterier som ett system ska analyseras utifrån. Dieberger et al. tar upp verktygens
trovärdighet, kvalitet och konsistens över tid som viktiga saker att utvärdera när man
tittar på ett system för social navigation. Kvaliteten är samma sak som kvaliteten på
recensioner och råd och systemets trovärdighet är direkt kopplad till denna. Kvalitet och
relevans behöver inte vara samma sak. Dieberger et al. exemplifierar med en studie av
en grupp informatörer som arbetade vid internationella valutafonden. Dessa avstod
påfallande ofta från att förmedla korrekt och relevant information om olika länders
ekonomi till sina uppdragsgivare, eftersom politikerna i de olika länderna ändå inte
använde sig av denna information för att fatta sina beslut. (2001, s. 108) Systemets
tidsliga konsistens handlar om systemets förmåga att anpassa sig efter speciella
händelser som att inte längre presentera julskivor efter jul, även om det är ett tydligt
konsumtionsmönster som verktygen annars borde presentera (Ibid., s.107 f). 

Social navigation kan bidra till att förändra informationsrymdens struktur och göra den
mer flytande. Ett första steg mot detta är när Amazon anpassar länkstrukturen efter
användarnas navigations- och konsumtionsmönster. Sådana system låter användarna ta
kontrollen och skapa sig system eller versioner av system som är anpassade efter deras
behov och önskemål. Det är dock inte bara av godo. Sådana möjligheter kan lätt slå
tillbaka mot användarna i form av problem med konsistensen i struktur och gränssnitt
och resultera i ett svåranvänt system. Det finns fler svagheter med Social Navigation.
Dieberger et al. menar att det är en svår avvägning mellan att få användarna att förstå
att, och i viss mån hur, verktygen bygger på inhämtade användarmönster utan att det för
den skull får dem att känna att man kränker deras integritet. Detta är en av det största
hindren mot en bredare implementering av social navigation-verktyg. (Ibid., s. 108)
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6.2.3 Rekommendationssystem
Om man ser Social Navigation som den teoretiska grunden så får dess teorier och idéer
sitt förverkligande i och med forskandet på och utvecklandet av olika
rekommendationssystem.
Rekommendationssystem hjälper användaren att välja lämplig information eller
produkter från ett stor samling alternativ (Huang, Chung & Chen 2004, s. 260). Ett
rekommendationssystem analyserar data om produkter eller samspelet mellan produkter
och användare för att finna associationer mellan produkter och användare; resultatet
presenteras som rekommendationer. Amazon.com och eBay.com är två internethandlare
som använt rekommendationssystem och som ökat sin försäljning genom att utveckla
sin kundlojalitet och även utvecklat försäljningen mellan olika områden. (Ibid., s. 259).
En viktig fördel med rekommendationssystem i jämförelse med traditionella system är
att om det inte finns någon lösning som exakt matchar en användares query, finns det en
möjlighet att föreslå alternativ som kan accepteras av användaren (McSherry 2002, s.
309). En av Amazon.coms rekommendationstjänster är Similar Items som ger förslag på
varor som andra kunder köpt ihop med den vara man valt; Customer who bought this
item also bought. 
För att öka rekommendationssystemens användbarhet och nytta, och för att vinna
användarens förtroende bör systemet förklara för användaren varför denne blivit
rekommenderad en speciell vara (Olsson 2003, s.13). I en utvärdering av Bilgic och
Mooney kom de fram till att målet inte bör vara att sälja in varan till användaren utan
snarare att möjliggöra för användaren att göra en bättre bedömning av kvaliteten på
varan (2005, s. 6). En annan forskare på detta område är Herlocker som 2000 beskrivit
och testat flera olika sätt att förklara rekommendationer på riktiga användare. En aspekt
av den här frågan är hur man förklarar att en rekommendation inte alltid behöver
komma från en annan användare; utan från en slumpmässigt skapad profil. (Olsson
2003, s. 13)

För de flesta rekommendationssystem krävs att viss information om användarna lagras
för att kunna göra rekommendationer. Detta innebär att rekommendationssystem är ett
hot mot användarnas personliga integritet. Uppgifterna kan hamna i fel händer, säljas till
en tredje part eller användas för att sälja andra produkter. Även om uppgifterna i sig inte
blir missbrukade så kan andra användare som frågar efter rekommendationer på ett visst
sätt, hitta åsikter från användare som signifikant skiljer sig från andras åsikter. Så länge
en användare tycker liknande som andra är denne säker, men om användaren gör
ovanliga val eller har ovanliga åsikter blir denne exponerad i systemet. Problemet har
beskrivits och undersökts av Ramakrishnan 2001. (Ibid., s.14)

Självklart vill företag att just deras produkter ska rekommenderas i högre grad än
konkurrenternas och ett sätt uppnå det är att producera varor av hög kvalitet som
användarna föredrar. Ett annat sätt är att försöka påverka rekommendationssystem så att
de oftare rekommenderar deras produkter för användarna, oavsett om de är av hög
kvalitet eller inte. Både Amazon.com och eBay har blivit utsatta för försök att
manipulera systemen genom att företag till exempel köpt bra betyg från användare för
att stärka deras eget rykte. Ett annat sätt att manipulera ett system kan vara att låta en
grupp användare gå in och rösta på en speciell produkt för att höja dess status/värde.
Deras falska åsikter vilseleder användare och underminerar användarnas förtroende för
rekommendationssystemet. Det finns en rad forskare; bland annat Lam och Riedl, som
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utvecklat algoritmer för att undvika sådana attacker på rekommendationssystem. (Lam
& Riedl 2004, s. 393f)

De flesta rekommendationssystem förlitar sig på en stor samling användare för att kunna
fungera bra och effektivt. Utan användare finns det inga åsikter och inga
rekommendationer. Om användarna inte kommer tillbaka till systemet kommer det bara
kunna göra ytliga förutsägelser. Rekommendationssystem används för att
rekommendera produkter men Olsson kan föreställa sig att systemen ska kunna
rekommendera personer också, till exempel nya vänner eller experter på olika områden.
(2003, s. 13)
På grund av bland annat informationsöverflödet i samhället och svårigheter med att göra
kvalitetsbedömningar blir användare allt mindre kapabla till att sammanställa relevant
litteratur från konventionella databasorienterade katalogsystem på ett tidseffektivt sätt.
Därför förlitar sig användare mycket på rekommendationer från kollegor och vänner;
personliga nätverk. Bibliotekssystem är ett lovande område att använda
beteendebaserade rekommendationstjänster inom. Genom att utnyttja låne-och
sökhistorik från OPACs med hjälp av data mining, skulle kundorienterade
serviceportaler i stil med Amazon.com kunna utvecklas. Till skillnad från den
begränsade kunskapen som finns inom det egna personliga nätverket kan man dra nytta
av att få tillgång till alla biblioteksanvändares samlade kunskap. (Geyer-Schulz et al.
2003, s.165) Anledningar till att tjänsterna inte redan finns inom bibliotekssystem är
bland annat enligt Geyer-Schulz et al.: 
• Personliga integriteten- bibliotekarier värnar om låntagarnas privatliv. Läs- och

användarhistorik måste skyddas.
• Begränsad budget- de flesta folkbibliotek har liten budget och nya elektroniska

tjänster för användarna kräver fler IT-investeringar.
• Storleken på datan- eftersom antalet dokument på många folkbibliotek eller

akademiska bibliotek är större än på de flesta kommersiella organisationer/företag, så
innebär det att den data man har om dokumentens användning sprids ut på fler
dokument. (Ibid.) 

Accepterandet från användarna och bekvämligheten med rekommendationssystem visas
genom den stora variation av rekommendationstjänster som erbjuds av kommersiella
internetbokhandlare som till exempel på Amazon.com (Ibid.).

Ursprunget till rekommendationssystem kan enligt Tomas Olsson spåras tillbaka till
Malone et al. 1987. De presenterade tre slags typer av algoritmer för skapandet av
rekommendationssystem; kognitivt filter som nu kallas Content- based Filtering och
baseras på innehållet i de rekommenderade produkterna, socialt filter- det som nu kallas
Collaborative Filtering och baseras på användarnas åsikter, och ekonomiskt filter som
baseras på kostnaden eller ersättningen för att skicka rekommendationer. De föreslog att
det bästa vore att kombinera alla tre och detta kallas nu hybridsystem. (2003, s. 8ff)

Ett problem för alla typer av lärande system är hur man ska gå tillväga för att starta upp
detsamma när det inte finns någon data eller några erfarenheter att utgå ifrån, den så
kallade bootstrappingproblematiken. När det gäller system som bygger på Collaborative
Filtering så finns det två typer av problem. Det första är att om ingen har bedömt ett
objekt så kan det inte bli rekommenderat, och det andra är att om systemets användare
har bedömt ett begränsat antal objekt så kan dessa inte matchas mot varandra. (Ibid.,
s.10) 
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Lösningen kan vara att kombinera en typ av rekommendationsalgoritmer med en annan
och skapa ett hybridsystem (Ibid., s. 18). Till exempel kan en Collaborative Filtering-
algoritm kombineras med en innehållsbaserad.
Det finns idag flera exempel på operativa rekommendationssystem som använder sig av
Social Navigation i en eller annan form. Det är dessutom inte ovanligt att man
kombinerar dessa på olika sätt. Det är dock få system som är direkt kopplade till någon
informationsförmedlande verksamhet, men det finns ett antal. Ett exempel är Lunds
universitetsbiblioteks katalog Lovisa som presenterar i posten till en bok en länk till
Bokfynd.nu som i sin tur presenterar olika priser på boken (Lunds universitetsbibliotek).
Det finns dessutom företag som säljer rekommendationer och andra typer av
användargenererad data till andra informationsförmedlande företag. I Sverige är kanske
Avail det största, och utomlands finns flera goda exempel. Det mest kända är Billboard
som utifrån musik- och skivförsäljningen komponerar topplistor av olika slag som sedan
antingen publiceras i deras tidning eller säljs vidare. Ett annat mer direkt exempel på
detta är All Media Guide som är en webbsida där dess medlemmar, som till största
delen består av film- och musik- och dataspelsentusiaster, kan skriva recensioner,
koppla skivor och filmer med mera till varandra utifrån olika aspekter, och på många
andra sätt generera metadata kring dessa. Informationen är först och främst tänkt att
komma dess medlemmar till nytta, men man säljer också informationen vidare till olika
medieföretag. 

Den danska samkatalogen Bibliotek.dk, som är en samkatalog för de danska folk- och
forskningsbiblioteken och som drivs av Dansk Bibliotekscenter under tillsyn av
Biblioteksstyrelsen, är ett exempel på hur man kan integrera många olika system och
teknologier för att skapa en välfungerande portal som för användaren framstår som ett
enhetligt system. Här finns, precis som i Lovisa, möjliheter att bli slussad till
internetbokhandlar om man vill köpa sin bok istället för att låna den. Väljer man att låna
en bok så väljer man till vilket bibliotek man vill ha den levererad och slipper arbetet
med att fylla i långa fjärrlåneformulär eller ställa sig på kö. All administration sköts
bakom kulisserna dolt för användaren. Katalogen innehåller dock inga automatiska
rekommendationssystem baserade på användardata implementerade, utan de likheter
mellan olika titlar som systemet kan ta fram baseras på gemensamma ämnesord
böckerna emellan. (Bibliotek.dk 2005) 

Vid Aalborgs Universitetsbibliotek har man med finansiering från Danmarks
motsvarighet till Nätbiblioteket och BIBSAM, Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek – DEFF (före detta Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek)
sedan år 2004 arbetat med att ta fram ett rekommendationssystem med Amazon.com
som förebild.  Systemet är ett hybridsystem där rekommendationerna baseras dels på
statistik om användarnas användning av systemet och dels på en innehållsanalys av
böckernas titlar, upphovsuppgifter samt de beskrivningar som finns i de bibliografiska
posterna.(Trien, Mogensen & Reesen Skouboe 2004, s. 97ff) Målsättningen är att
komplettera onlinekatalogen med rekommendationsverktyg benämnda Dem der lånte
denne bog, lånte også och Bøger om samme emne under hösten 2005 (Danmarks
Elektroniske Forskningsbibliotek 2005). Under tiden finns en testversion utlagd där man
genom att klicka på länken Se anbefalinger for dette materiale i posten kan få se böcker
som ska likna den bok man för tillfället har uppe (AUBoline). 
Anledningarna till att man valt att utveckla ett hybridsystem är desamma som Olsson
(2003) tar upp, nämligen att en algoritm baserad på lånestatistik kräver denna statistik
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för att kunna leverera rekommendationer. Genom kombinationen av
innehållsanalysalgoritmen och den algoritm som bygger på lånestatistik har man kunnat
nå upp till en nivå där drygt två hundra av trettiosju tusen böcker helt saknar
rekommendationer. Man tror sig kunna leverera ännu fler rekommendationer genom att
trimma algoritmerna något, men poängterar att det hela tiden är en avvägning mot
låntagarnas integritet. Baseras en rekommendation på för få låntagares lånehistorik kan
dessas lånevanor skina igenom. (Trien, Mogensen & Reesen Skouboe 2004, s. 118)
Integritetsproblematiken har också inneburit att man tvingats avstå från att
implementera ett antal funktioner i systemet. Den främsta är de personliga
rekommendationerna som hos Amazon.com presenteras under länken Recommended for
you. Det finns dock klara fördelar med att inte inte implementera en sådan funktion då
den är väldigt resurskrävande. (Ibid, s. 102f) 
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7 Metod 
Metodbeskrivningen inleds med att redogöra för testmiljön Amazon.com och de verktyg
som studeras. Därefter studeras klustrens struktur. Frågeställningarna för uppsatsen har
delats upp i två delar; fråga 1-3 behandlas kvantitativt och för att kunna gå djupare in
iorsakerna till likheter behandlas fråga 4 kvalitativt. Varje fråga har ett eget
metodkapitel. De ursprungsfrön som klustrats har hämtats ur kategorierna African
American, 22 st  och Russian, 28 st. Fråga 1 besvaras genom att studera överlappningen
mellan olika kluster samt ursprungsfröets förekomst i dessa. Fråga 2 besvaras dels
genom att studera andelen medlemmar i klustren med samma författare som
ursprungsfröet och dels genom att studera andelen medlemmar i klustren med samma
förlag och inbindning som ursprungsfröet. Fråga 3 besvaras genom att studera andelen
gemensamma Browse Nodes som objekten i klustren har med sitt ursprungsfrö med
hjälp av Jaccards index och ett modifierat Jaccards index som tar hänsyn till de bägge
browse node-mängdernas olika storlek. Fråga 4 besvaras genom att jämföra innehållet i
ett antal ursprungsfrön och deras similar items. Innehållet i böckerna hämtas från
recensioner och placeras efter Pejtersens dimensioner i en tabell för att enkelt kunna
samanfattas.

7.1 Testmiljö: Amazon.com

7.1.1 Allmänt
Jeff Bezos grundade Amazon.com 1994 i Seattle, med avsikt att sälja böcker till en stor
publik. Efter fyra månader såldes mer än 100 böcker om dagen och Amazon.com var
tidigt ute med att låta sina kunder ge böcker omdömen och recensioner. Detta gjorde att
inte bara kunder som ville köpa böcker besökte sidan, utan också kunder som ville
utforska boken innan de köpte den. 1997 utökade Amazon.com med försäljning av
skivor och filmer och ett år senare leksaker, elektronik, dataprogram, dataspel och
husgeråd/vitvaror. På senare år har fler kategorier lagts till, till exempel sportartiklar,
gourmetmat, hälsa/skönhet och smycken, en del förekommande efter säsong. (Frey &
Cook 2004)
Kundservice är en av hörnstenarna för Amazon.com och detta uttrycks bland annat
genom det stora antal rekommendationssystem sidan har. Amazon.com har funktioner
som Listmania- topplistor som användarna själva sätter samman, det komplexa
Customer Review-systemet med användarrecensioner där recensenterna själva
recenseras av andra användare, Rate this item- betyg baserat på användarnas åsikter om
varan, Wish Lists, Customers who bought this also bought (Similar Items),
browsehistorikverktyget Customers who viewed this also viewed, där användarnas
navigationsvanor ligger till grund för rekommendationerna, Search inside this book där
en användare kan söka efter ord och fraser, Citations, dynamiska samköpserbjudanden i
Better Together som innebär att Amazon.com sätter ihop två relaterade varor och
erbjuder dessa till lägre pris under förutsättning att de köps ihop, och Your recent
history som visar vilka böcker man klickat på under sessionen och utifrån detta
presenterar Recommended for you som är en lista på rekommenderade böcker. 2003
hade Amazon.com över 29 miljoner kunder och flera miljoner produkter (Linden, Smith
& York 2003, s. 79) .
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Amazon.com startade Amazon Web Service 2002. Denna har efterhand utökats med fler
funktioner, och den del som används i denna studie ingår i E-Commerce Service, ECS.
ECS låter en utvecklare få i princip obegränsad tillgång till Amazons produktdatabaser
och tanken är att man ska bygga upp sin egen e-handelsplats men ändå kunna dra nytta
av Amazon.coms lager, betalningshantering och rekommendationsverktyg. Dessutom
möjliggör ECS att en försäljare som till exempel handlar med begagnade böcker kan få
sitt sortiment presenterat på Amazon.coms sidor under rubriken Used & new.
Amazon.com ger sedan utvecklaren provision på den försäljning som denne förmedlat
till Amazon.com och tar omvänt provision på den försäljning av säljarens böcker som
förmedlats via Amazon.coms webbplats. ECS har förutom det sätt det är tänkt att
användas på också fått mängder av programmerare att låta kreativiteten flöda. Bland den
uppsjö av intressanta och roliga projekt som finns bör Givezillaprojektet nämnas.
Givezilla är ett projekt som låter välgörenhetsorganisationer sätta upp sin egen
Amazon.com-handelsplats där provisionen från Amazon.com går till organisationens
insamlingar (Amazon Web Services Blog 2005:1). Amazon Light är ett exempel på en
sida som grundar sig på ECS, men med målet att ha ett enklare och därigenom snabbare
gränssnitt. Dessutom har utvecklaren kombinerat tjänster från flera olika web services
för att utöka funktionaliteten (Taylor, 2005). Andra projekt som kan nämnas är Zollage
som utifrån ett foto och en Browse Node gör om fotot till en pixellerad bild av
bokomslag från den aktuella Browse Noden (Amazon Web Services Blog 2005:2), en
skärmsläckare som presenterar bokomslag ur Browse Nodes eller slumpvisa List Mania-
listor (Amazon Web Services Blog 2005:3) samt Live Plasma (före detta Music Plasma)
som utifrån en artist, filmtitel, skådespelare eller regissör visar upp ett grafiskt
universum av relaterade artister och så vidare med hjälp av ECS och Amazon.com-ägda
The Internet Movie Database, IMDB (Amazon Web Services Blog 2005:4).

7.1.2 Browse Nodes
Amazon.coms egen klassificering, Browse Nodes är semihierarkiskt till sin struktur, det
vill säga att det har både facetterade och hierarkiska inslag. Browse Nodes delar först in
produkterna efter vilken produktkategori inom Amazon.com de hör till såsom Music,
Books, Outdoor living vilket kan ses som en väldigt övergripande facettering.
produktkategorin Books är i sin tur indelat i flera olika underfacetter. Subjects är den
facett som den här studien inriktar sig mot, men det finns också annat; Format- och
tillgänglighetsfasetterna e-böcker, lättläst, ljudböcker, böcker på andra språk. Den mer
dynamiska Top 30 och de försäljningsinriktade Sales, Bargain Books och Used Books. 
Under Subjects finns ett trettiotal underkategorier på den första nivån. De flesta är
tydliga ämnesområden inom till exempel medicin, sport och juridik, men flera har
karaktären av att spegla målgruppen istället för bokens ämne. Så till exempel Gay &
Lesbian, Children's Books, Teens. Genrer förekommer sporadiskt i den mån dessa alls
förekommer som Browse Nodes. Någon entydig skönlitterär avdelning finns inte.
Literature & Fiction innehåller till exempel också litteraturvetenskap och inte heller
Romance är helt befriad från litteratur som behandlar ämnet. Dessutom återfinns ett
antal skönlitterära genrer under andra mindre skönlitterära områden såsom Sports, där
skönlitterära skildringar knutna till en viss gren kan återfinnas, och Religion &
Spirituality.
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7.1.3 Similar Items
Similar Items är något begränsat när det presenteras genom ECS i förhållande till hur
det presenteras för en kund på Amazon.coms hemsida. Som kund kan man få upp till
tjugo similar items presenterade, det vill säga om man anger en bok så kan Amazon.com
föreslå upp till tjugo andra böcker, dvd-filmer etc. Som användare av Amazon.coms
webbplats kan man också välja vilka typer av produkter som similar items ska bestå av.
När Amazon.com presenterar similar items genom sin web service får man däremot
maximalt tio produkter. Dessutom kan man inte välja produkttyp vilket gör att även
sådant som videofilmer och skönhetsprodukter kan komma att rekommenderas utifrån
en bok. Det finns ingen inbördes ranking mellan de similar items som presenteras. De
väljs slumpmässigt från en lista av objekt där alla objekt har samma likhetsvärde
(Amazon.coms kundservice). 

Många system använder sig bara av sina kunders köpmönster och uttryckliga omdömen
i sina försök att ringa in kundernas vanor och smak. Andra går längre än så och samlar
in diverse demografiska data. Dessutom kan man lägga in sådant som vilka föremål en
kund tittat på utan att köpa i sin kartläggning. Similar Items är ett av flera verktyg som
bygger på Amazon.coms item-to-item-algoritm. Det har funnits väldigt lite information
att tillgå om verktyget, men man kan anta att det till största delen bygger på
försäljningsstatistik, även om det säkert innehåller flera andra element. De flesta
rekommendationsalgoritmer startar med att söka efter användare vars köpta och
betygsatta produkter överensstämmer med den kund som rekommendationen
presenteras för. Traditionellt placeras en användares köpta, betygsatta, eller påsedda
produkter in i en n lång vektor där n är antalet unika produkter. Varje produkt tilldelas
ett värde baserat på ranking eller köp. Typiskt är att negativt rankade produkter får
negativa värden. Dessutom justeras ofta värdet efter hur pass populär varan är för att
inte varor som säljer dåligt ska drunkna i samköpsfrekvensen för mer populära varor.
För att få ett mått på hur pass lika två användare är beräknar man vanligtvis cosinus på
vinkeln mellan användarnas vektorer. Algoritmen plockar därefter fram produkter från
dessa användare, och plockar bort de som kunden redan köpt och rekommenderar övriga
för denne. Även här finns ett flertal sätt att plocka fram och ranka dessa
rekommenderade varor. Ett vanligt sätt är att ranka de varor som de flesta kunder som
liknar varandra har köpt. (Linden et al. 2003, s. 76 f)

Att köra rekommendationer baserade på Collaborative Filtering är relativt
resurskrävande. Det krävs att man går igenom hela kundstocken och tittar på varje
kunds köp för att generera en rekommendation. För att minska datamängden kan man
använda olika metoder. Man kan välja bort kunder som gjort få inköp, välja bort de mest
och de minst populära objekten, välja att bara titta efter objekt i en viss kategori osv.
Alla dessa metoder kan hjälpa till att avsevärt reducera antalet beräkningar och minska
algoritmens resursanvändning. Minskad datamängd innebär dock en minskad precision i
rekommendationerna. Till exempel kan de som endast köpt eller rekommenderat varor
ur någon av de utstraffade kategorierna, såsom de som endast köpt populära varor, bli
helt utan rekommendationer. (Linden et al. 2003, s. 77)

Ett annat sätt att minska den datamängd som algoritmen behöver bearbeta är att man för
en användare till ett (ibland även flera) kluster av andra användare ur vilket sedan
systemet hämtar sina rekommendationer. Ett slags klassificerande eller klustrande av
kunder. Dessa modeller är bättre lämpade för stora kunddatabaser, då klustringen av
användare inte behöver genomföras varje gång en rekommendation ska presenteras.
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Däremot blir precisionen i rekommendationerna sämre då man inte utgår från de mest
liknande kunderna utan man antar att alla kunderna i ett kluster är lika (Linden et al.
2003, s. 78). 
På grund av Amazon.coms storlek så är traditionella rekommendationsalgoritmer
mindre lämpliga. Därför har de utvecklat sin egen algoritm. Denna algoritm, Item-to-
item collaborative filtering, tittar på varje objekt som en användare köpt eller betygsatt
och försöker utifrån detta finna liknande objekt, det vill säga objekt som tenderar att
handlas tillsammans. Målet är att matcha objekt istället för användare. Måttet på likhet
får man sedan fram genom att jämföra vektorer på samma sätt som inom Collaborative
Filtering med den skillnaden att man här utgår från objekt istället för användare. Att
räkna fram en likhetstabell med hjälp av Items-to-item är väldigt krävande. Denna
beräkning sker därför off-line, när behovet av datorkraft från andra delar av
verksamheten inte är så stort. Att utifrån denna tabell sedan bygga fram
rekommendationerna i realtid är en i sammanhanget inte särskilt krävande process.
Särskilt inte jämfört med traditionell collaborative filtering där all beräkning normalt
sker i realtid. (Linden et al. 2003, s. 79)

7.2 Teoretisk utgångspunkt och formalisering
Den formella utgångspunkten för skapandet och analyserandet av Similar Items-klustren
är som följer: Låt D={d 1 , d 2 , ... ,d n} vara mängden av objekt i Amazon.coms databas.
Låt vidare d f∈D vara ett objekt till vilket genereras ett kluster C d f  enligt Similar
Items. Då kan följande villkor uppställas för C d f  :

(1) C d f ⊂D

(2) d f∉C d f 

(3) ∣C d f ∣ ,därär en konstant

Låt sim d j , d k  vara en funktion som returnerar likheten mellan två objekt i
Amazon.coms databas. Låt vidare d j  vara ett godtyckligt objekt i C d f  . Då gäller
följande:

(4) ¬∃d k , j≠k :d j∈C d f sim d k , d f sim d j , d f ∧d k∉C d f 

Varje element i C d f  kan användas som frö för att göra ett nytt kluster av objekt,
Därför införs en ny mängd UC t d f  med följande rekursiva definition:

(5) UCt d f ={ d f ,  om t=0
 C d f  ,  om t=1
∪
∀d j∈UC t−1d f 

C d j  ,  om t1}
där t är den aktuella klustringsiterationen, dvs det antal gånger som funktionen körts. 

Dessutom införs en mängd AUC k d f   enligt

(6) AUC k d f =∪t=0
k UCt d f 

vilken motsvarar unionen av alla UC t d f  från t = 0 fram till och med t=k . 

21



För att underlätta läsningen i löpande text kommer UC t d f  och AUCk d f 
fortsättningsvis refereras till som UC och AUC.

D är alltså den samlade mängden objekt i Amazon.coms databas, innehållandes objekten
d1  till dn  . Ur D genereras ett kluster av similar items med utgångspunkt i boken d f

med hjälp av funktionen C d f   (1). d f  förekommer inte i C d f   (2). Hur
Amazon.com beräknar likheten mellan böckerna är okänt, men man kan anta att det
finns en algoritm som beräknar ett likhetsvärde för alla möjliga par av objekt i D. En
förutsättning för skapandet av C d f   är att det inte finns någon bok d k  utanför
klustret som har ett högre likhetsvärde med avseende på d f  än en godtycklig bok d j  i
C d f  (4). Eftersom storleken på   är begränsad genom att ECS inte levererar fler än
maximalt tio similar items måste man rekursivt skapa nya Similar Items-kluster utifrån
böckerna i C d f  , och sedan lägga ihop unionen av dessa kluster till en ny mängd av
böcker enligt (5) Fröet till C d j   kan som nämnts inte förekomma i sitt eget kluster.
Däremot är det mycket möjligt att de ändå återfinns i UC då de kan förekommma som
similar items hos varandra. Kluster ned till en fjärde iteration t=4 kommer att skapas.

Man kan av ovanstående ledas att tro att 

(6) ¬∃d k , j≠k :d j∈UC t d f sim d k , d f sim d f , d j∧d k∉UC t C d f  , t1

gäller, det vill säga att det inte finns några böcker utanför klustren vid senare iterationer
som är mer lika C d f   än de som ingår i klustren och att studien skulle vara onödig.
Så är dock inte fallet eftersom 

(7) sim d f ,d k =sim d f , d j ,

det vill säga att det kan finnas objekt utanför klustret som har samma likhetsvärde
gentemot d f  . 

7.3 Klustrens sammankoppling
Först har antalet objekt, böcker och skönlitterära verk i klustren studerats vid olika
iterationer. Studien intresserar sig ju främst för de skönlitterära rekommendationerna,
men förhållandet mellan det totala antalet rekommenderade objekt och antalet böcker
till mängden skönlitteratur är intressant för karaktäriseringen av Amazon.coms verktyg. 

Att hitta ett enda mått på klustrens sammankoppling är inte helt enkelt. Därför har ett
flertal angreppssätt används för att försöka fånga in detta. Det första är hur pass väl
klustret C d f   överlappar de olika klustren C d j   vid senare iterationer. Det andra är
hur pass mycket ett kluster C d j   överlappar ett andra kluster C(dk) där dk och dj

återfinns i C d f   enligt

(8) Jaccard=
∣C d j∩C d k ∣
∣C d j∪C d k ∣

, d j ,d k∈C d f  , d j≠d k

22



7.4 De uttryckliga sambanden
Metoderna för att finna de uttryckliga sambanden, det vill säga hur pass många av
böckerna i klustret som har attribut gemensamma med fröet utöver Browse Nodes och
similar items. 

Att studera upphovsmannens betydelse för klustret är centralt. Man kan anta att det
utöver de starka likheter som står att finna hos verk av samme författare också är en fullt
naturlig egenskap hos verktyg som bygger på samköp att presentera objekt av samma
författare. Har man läst ett verk av en författare så faller det sig naturligt att man köper
en till bok under förutsättning att man uppskattade boken. Det finns en svårighet i det
faktum att författare skriver olika många böcker. Undersökningen kommer inte att ta
hänsyn till detta även om det är möjligt genom att studera antalet träffar som man får i
ECS på en författares namn för att kunna göra en avvägning. Därför kommer inte heller
någon större tyngd läggas vid de siffror som tas fram. När upphovsmannauppgifterna
studeras har det i de fall en bok har flera upphovsmän räckt att en av dessa är gemensam
med en annan medlem i klustret. Det här leder antagligen till att en bok av en produktiv
författare som dessutom översatts av en produktiv översättare får ett stort genomslag
medan en författare med ett fåtal böcker utan ytterligare upphovsuppgifter blir
diskriminerad. 

Dessutom studeras hur vanligt det är att böckerna i UC  har förlag och inbindning
gemensamt med ursprungsfröet. Inte heller här tas i beräkningarna någon hänsyn till hur
vanliga dessa attribut är sett till hela populationen varför det även här är svårt att dra
några slutsatser. Framför allt gäller detta förlag då deras utgivning kan variera kraftigt.
Resultatredovisningen kommer att kompletteras med en redovisning av fördelningen
mellan olika inbindningar och förlag, men denna fördelning kommer som nämnts inte
att vägas in när antalet böcker med samma attribut som ursprungsfröet beräknas. 
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7.5 Amazon.coms egen klassificering
När Amazon.coms klassificering, eller Browse Nodes, studeras sker detta på så sätt att
medlemmarna i UC  jämförs med ursprungsfröet genom att räkna antalet gemensamma
Browse Nodes.

Metoden för att göra detta har hämtats från de metoder som används vid
konsistensberäkningar av termindexering då principen är densamma; att få fram ett
jämförande mått på de termer som två dokument fått sig tilldelade. Det finns många sätt
att mäta konsistens, men studien kommer att utgå från Robert Hoopers metod för att
jämföra varje objekt mot fröet. Sedan kommer ett medelvärde för detta presenteras för
hela klustret och för varje generation. Hoopers metod för konsistens bygger på parvisa
jämförelser av indexeringen av objekt med hjälp av Jaccards index och kan uttryckas i
följande formel:

(9) C=∣N∩M∣
∣N∪M∣  

Där C är konsistensen och N och M de bägge indexeringarnas termmängder (Leonard
1977, s. 3). Hoopers metod, liksom Jaccards index tar dock inte hänsyn till om
termmängderna är olika stora. Har dokument N endast två termer och dokument M tio
gör detta att man får väldigt låga värden även om alla N:s termer ju förekommer i M.
Därför har resultatredovisningen kompletterats med det överlappningsmått, hämtat från
Mark Zadel och Ichiro Fujinaga, vilket tar hänsyn till detta genom att i nämnaren endast
ta med den mindre av de två mängderna enligt: 

 (10) C '= ∣N∩M∣
min ∣N∣,∣M∣ .

(2004, s. 4)
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7.6 Kvalitativ studie av klustren
För att besvara fråga fyra har tio ursprungsfrön och deras similar items ur den
kvantitativa undersökningen valts ut och studerats närmare. De tio böckerna kommer
från två i sammanhanget ganska smala kategorier på Amazon.com som var och en inte
innehåller fler än 3200 böcker. Fem av böckerna kommer från Russian och fem från
African American och från varje ursprungsfrö har dess tio similar items tagits fram. För
att få en mer fördjupad bild av de relaterade böckerna i klustren, har Pejtersens
dimensioner Ämne, Ram, Intention och Tillgänglighet, använts. Dimensionerna
skapades av Pejtersen för att ge bibliotekarien ett verktyg för att kunna översätta
användarens upplysningar om en bok och därmed tillgodose användarens
flerdimensionella behov. För att kunna titta på likheter mellan fröet och dess similar
items behövdes information om vad böckerna innehåller och böckernas recensioner har
därför istället använts för att skapa en bild av deras innehåll. Pejtersens system valdes
bland annat därför att det inte finns någon inbördes ordning mellan dimensionerna och
att alla uppgifter från böckerna kan hanteras som lika intressanta. Systemet har också
indelning efter Intention vilket inget av de andra systemet som ytligt nämnts har.
Eftersom avsikten var att beskriva böckernas innehåll för att kunna jämföra dem valdes
recensioner och produktbeskrivningen, som är den information som finns tillgänglig på
Amazon.com om böckernas innehåll.

Tillvägagångssättet har varit att titta på recensionen- Editorial Review, och
produktbeskrivningen- Product Description som följer med varje bok och därefter
placera in olika uppgifter från dessa i Pejtersens dimensioner. De fyra indelningarna har
fungerat som ram för vad man kan undersöka och genom att utgå från Editorial reviews
har alltför subjektiva tolkningar av böckernas innehåll från uppsatsförfattarna undvikits.
Customer Reviews har utelämnats eftersom de är av varierande kvalité och väldigt
omfattande. Under rubriken Ämne har bokens innehåll, handling och andra utmärkande
bibliografiska uppgifter utifrån recensionen sammanfattats kortfattat. Under Ram
återfinns plats och tid boken utspelar sig i, under Intention har författarens syfte; bokens
tema, inriktning och till viss del genre sammanfattats. Under rubriken Tillgänglighet har
inte recensionerna presenterat så många exempel på bokens utformning, läsbarhet,
typografi och omfång, därför har den dimensionen utelämnats. Uppgifterna för varje
ursprungsfrö och dess tio similar items har samlats i en tabell för att överskådligt kunna
göra jämförelser dimensionerna och böckerna emellan. Totalt innehåller denna del av
undersökningen sammanfattningar av 110 recensioner. 

Om man kan konstatera att böckerna från fröets tio första similar items har likheter som
inte är uppenbara vid första intrycket (exempelvis samma författare) kan man anta att
detta är viktiga samband man kan få fram med Pejtersens dimensioner. Om uppgifterna
inte verkar överensstämma; till exempel om böckerna inte har samma ämne som fröet
men man ändå kan förstå varför de har blivit relaterade böcker, desto intressantare blir
Similar Items som funktion.
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8 Kvantitativa delens genomförande
Datainsamlingen skedde mellan 2005-03-17 och 2005-03-31. Undersökningen omfattar
15237 objekt och databasen över kopplingarna mellan objekten och dess similar items
omfattar cirka 103000 poster. Nedan redogörs för hur datainsamlingen genomfördes och
hur den insamlade datan bearbetades. Därpå följer resultatredovisningen som inleds med
en mer allmän del och sedan är strukturerad efter varje fråga. 

8.1 Klustringen 
För att fånga in similar items utifrån ett visst objekt kan man använda sig av tre
huvudstrategier, en tidsödande manuell och två mer automatiserade. Den vanligaste
automatiserade strategin när det gäller sådana här studier är nog att man skapar
(programmerar) en parser, tolkare, av HTML-sidan där informationen presenteras som
letar upp och samlar in önskvärd data. Denna strategi är inte optimal då det är
tidskrävande att anpassa parsern till sidornas struktur. Studien använder sig istället av
Amazon.coms web service ECS för att inhämta önskvärd data. Det begränsade antalet
similar items som ECS levererar kräver en metod för att presentera ett större antal
similar items. Lösningen har varit att till det kluster av de tio returnerade objekten lägga
de tio returnerades similar items och fortsätta detta rekursivt till och med den fjärde
iterationen.

För att underlätta insamlandet och behandlandet av den data som krävts för studien har
Theodor Tolstoy utvecklat ett datorprogram för att automatisera processen.
Programmets uppgift har i det första skedet av studien varit att behandla den data som
kommit in via ECS och lagra denna i en fristående databas. I resultat- och analysskedet
har programmet använts för att hämta fram, behandla och presentera aktuell data.

Arbetsgången för programmet vid skapandet av AUC  och UC :

1. Ett produktnummer tillhörande ett objekt d j skickas in mot ECS som returnerar dess
bibliografiska data, Browse Nodes, recensioner och tio produktnummer som
representerar dess similar items, C d j  . I den första iterationen är d j  detsamma
som ursprungsfröet.

2. All data sparas i databasen och objektet bedöms som skönlitteratur/bok eller annat.
En mer utförlig redogörelse för denna bedömning sker i kapitlet Skönlitteratur,
böcker, objekt (8.1.3). Varje similar items produktnummer sparas i en databastabell
med uppgifter om vilka objekt som är dess frö och ursprungsfrö samt vid vilken
iteration uppgiften samlades in. De tio produktnumren läggs sedan till dels en lista
över böcker som ingår i AUC , det vill säga det kluster som kommer att innehålla
alla böcker som rekommenderats utifrån ursprungsfröet och dess similar items vid
alla fyra iterationerna, och dels läggs de till en lista över de böcker som ska bli frön i
nästa iteration vilken motsvaras av UCk d f −∪t=1

k−1 UCt d f   där k är aktuell
iteration. I den senare listan får endast sådana produktnummer förekomma som inte
tidigare återfinns i AUC . På så vis undviker man att man klustrar på samma frön om
och om igen samt att man lägger in dubbletter i AUC .

3. För varje objekt i UCk d f −∪t=1
k−1 UCt d f  upprepas punkt ett och två och när

alla frön på listan betats av i den första iterationen så börjar man om med nästa till
och med den fjärde iterationen.
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8.2 Frönas egenskaper
Ursprungsfröna har hämtats ur två olika Browse Nodes, Subjects>Literature &
Fiction>World Literature>Russian och Subjects>Literature & Fiction>World
Literature>African American>General. I texten refererade till som Russian respektive
African American. Att dessa valts beror på att dessa Browse Nodes är relativt
väsenskilda och har en karaktär av genre snarare än ämne vilket borde innebära att man
täcker in två typer av skönlitteratur som inte går in i varandra. De är dessutom vitt skilda
ämnesmässigt vilket gör att man kan anta att de klassificerats av olika personer. 
Övriga kriterier som ställts på ursprungsfröna har varit att de ska vara skönlitterära
böcker med så många similar items som möjligt. De som valts ut kommer alla från en
lista ur respektive kategori som sorterats efter hur pass bra de sålt. Detta för att det har
visat sig att ju högre försäljningssiffror, desto större sannolikhet för att boken hade tio
similar items. Antalet ursprungsfrön med ovanstående egenskaper som klustrats är
sammanlagt 50 varav 28 är från Russian och 22 från African American. 
När det gäller de frön som inte är ursprungsfrön har kraven inte varit lika höga. Det enda
kriteriet har varit att det ska vara ett objekt som inte tidigare förekommit som frö. Att
sådana objekt som varken är skönlitteratur eller böcker fått vara frön motiveras med att
då de uppenbarligen har någon sorts koppling till ursprungsfröet också kan tänkas leda
vidare till ny skönlitteratur. 

8.3 Skönlitteratur, böcker, objekt
För att kunna avgöra huruvida ett så pass stort antal objekt är böcker, skönlitteratur eller
annat har denna klassifikation automatiserats med hjälp av objektens Browse Nodes. I
denna process har även de Browse Nodes som inte ansetts höra till
ämnesklassifikationen av en bok avlägsnats för att mer rättvist kunna jämföra dessa.
Automatiseringen har gått till så att för varje Browse Node som programmet inte funnit i
sin databas, har denna Browse Node presenterats och bedömts som tillhörande en av
fyra kategorier; Ej böcker, Ej skönlitterära, Bra och Dåliga. Bra och Dåliga Browse
Nodes är sådana som inte påverkar om objektet bedöms som skönlitteratur, bok eller
ingetdera med den skillnaden att endast de bra knyts till objektet. De Dåliga bestod av
sådana som antingen hade anknytning till olika dynamiska kategorier såsom Today's
deals in literature och All bargain titles. De kunde också vara kopplade till
upphovsuppgifter av olika slag för att underlätta browsning efter förlag, serietitel och
författare. Där fanns dessutom ett antal fysiska deskriptorer såsom stor stil; Large print.
Den största delen av dessa var dock knutna till upphov. För att slippa spara varenda
författare och förlag i databasen och därmed göra programmet avsevärt långsammare
konstruerades reguljära uttryck för att kunna känna igen dessa automatiskt. 
När det gäller vilka Browse Nodes som skulle anses som bra så kom dessa från de
skönlitterära kategorierna Subjects>Literature & Fiction, Subjects>Horror,
Subjects>Mystery & Thrillers och Subjects>Romance, samt de två mer
målgruppsorienterade kategorierna Subjects>Gay & Lesbian och Subject>Teens. Det
ska tilläggas att bara för att böckerna tillhörde någon av dessa kategorier så blev de inte
klassade som skönlitteratur per automatik. Det finns nämligen ett stort antal
underkategorier inom dessa kategorier där litteraturvetenskapliga böcker om det
specifika ämnet hamnar. Exempelvis återfanns underkategorierna Books & Reading och
History & Criticism under Subjects>Literature & Fiction. 
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Det var som ovan nämnt inte det faktum att dessa Browse Nodes var tilldelade en bok
som fick denna att tillhöra skaran av skönlitterära böcker. Det var frånvaron av Browse
Nodes i listan över Ej skönlitterära som fick avgöra. I denna placerades de kategorier
som inte tillhörde de ovan nämnda plus de ur Bra men som behandlade dem på
metanivå. Även här skapades ett antal reguljära uttryck för undvika att göra programmet
långsammare. Det har inneburit att vissa kategorier som eventuellt kunnat innehålla
skönlitterära underkategorier försvunnit. Hit hör exempelvis Subjects>Sports där det
under vissa sporter återfinns skönlitterära skildringar knutna till en specifik gren. Att
detta ändå genomfördes motiveras med att en sådan bok med största sannolikhet skulle
dubbelklassats tillsammans med den specifika grenen vilket ändå gjort den till en icke
skönlitterär bok i systemets ögon. Detta har också ett antal stickprov visat. 

När det gäller avgörandet om vad som varit en bok eller inte har tillvägagångssättet varit
detsamma. Även här har ett antal reguljära uttryck skapats för att spara tid. VHS, DVD,
Styles (som är en musikalisk facett) är exempel på dessa. Sannolikheten att missa någon
kategori har här bedömts som lägre varför bruket av reguljära uttryck varit vanligare. 
Man kan naturligtvis argumentera för att andra metoder bättre kunnat avgöra huruvida
Amazon.coms objekt är skönlitteratur eller ej. För att undvika att missa något har därför
alla tre kategorierna tagits med i resultatredovisningen och kan studeras parallellt.
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9 Kvantitativa delens resultat
Innan frågeställningarna behandlas beskrivs de objekt som samlats in för att kunna
komplettera de olika måtten i analysen samt för att ge en mer översiktlig bild över
urvalet.

9.1 Antal böcker, mängden skönlitteratur
Tabellerna visar medelvärdet av antalet objekt, böcker och skönlitteratur vid olika
iterationer. Kolumnerna med nya unika objekt är sådana som inte förekommit i tidigare
iterationers kluster medan kolumnerna med antalet unika motsvarar UC vid en viss
iteration.

 
Iteration

Skönlitteratur
Antal unika Antal nya unika

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
African Am. 3,0 13,9 38,0 101,0 3,0 11,3 26,0 67,7

Russian 5,7 23,9 68,7 164,0 5,7 19,0 47,9 107,8

 
Iteration

Annan litteratur

Antal unika Antal nya unika

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
African Am. 2,6 18,5 79,5 292,0 2,6 16,6 62,7 223,2

Russian 3,9 29,3 142,3 511,3 3,9 26,2 117,5 400,3

Iteration

Övriga objekt
Antal unika Antal nya unika

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
African Am. 3,1 16,6 74,6 320,1 3,1 14,7 61,1 260,8

Russian 0,39 3,54 21,0 97,3 0,4 3,39 18,4 86,46
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Tabellen nedan visar det maximala antalet similar items i UC som teoretiskt skulle
kunna ha genererats vid varje iteration. Det maximala antalet similar items i UC  vid
varje iteration har beräknats enligt

(11) max UC t d f { 10, om t=1
10 ×∣UC t−1d f ∣,  om  t1}

vilket innebär att det maximala antalet similar items är detsamma som tio gånger
kardinaliteten på UC  vid iterationen innan, förutom vid t=1  då maxantalet är lika
med tio.

Maximalt antal similar
items

Iteration t=1 t=2 t=3
African Am. 10 88 490

Russian 10 99 567

Diagrammen nedan visar fördelningen av olika typer av objekt hos de två kategorierna
vid de olika iterationerna. Värdena är normaliserade med avseende på det maximala
antalet objekt i varje iteration. De typer av objekt som visas är:
•  Ny skönlitteratur: De för iterationen nya unika skönlitterära böcker som tillkommit.

• Annan litteratur: De för iterationen nya unika böcker som tillkommit och som inte
bedömts vara skönlitterära.

• Nya objekt: De för iterationen nya unika objekt som tillkommit och som inte
bedömts vara böcker.

• Nya dubbletter: De för iterationen nya objekt ur ovanstående kategorier som
förekommit mer än en gång.

• Tidigare objekt: De objekt som återfinns i AUC  vid tidigare iterationer.
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9.2 Fördelningen av inbindning och förlag

9.2.1 Inbindning
Tabellen visar hur fördelningen av olika inbindningar ser ut för klustrens medlemmar.
Här har böcker från alla fyra iterationerna tagits med. Siffrorna i procent.

Inbindning African American Russian
Paperback 73 71

Hardcover 17 19

Ingen uppgift 7 6

Mass market paperback 2 2

Övriga 1 2

Diagrammen visar fördelningen av olika inbindningar över de böcker som har
ursprungsfrön ur African American och Russian.

73%

17%

2%
7%1%

African American

71%

19%

2%
6%2%

Russian

Paperback
Hardcov er
Mass market 
paperback
Ingen uppgif t
Öv riga

9.2.1.1 Förlag
När det gäller förlagens spridning över klustren är denna så pass stor att någon
redovisning egentligen inte är möjlig. Inget förlag står för mer än fem procent av
böckerna i någon kategori. 
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9.3 Klustrens sammankoppling

9.3.1 Förekomst av ursprungsfröet
Tabellen visar medelvärdet på antalet förekomster av ursprungsfröet i de olika klustren
C d j   vid en viss iteration. t = 1 är inte medtaget då det inte kan förekomma några
ursprungsfrön vid denna iteration.

Iteration
African American: Russian:

t=2 t=3 t=4 t=2 t=3 t=4
Medel 2,52 0,8 0,52 4,55 2,52 1,34

Standardavvikelse 1,69 1,65 1,29 2,29 3,18 3,25

Max 8 7 6 9 12 17

Min 0 0 0 1 0 0

9.3.2 Jämförelse av överlappningen

I tabellen presenteras medelvärdet av Jaccards index mellan klustren C d f   och alla
C d j   vid en viss iteration. t=1 har uteslutits då detta är samma sak som C d f   och
följaktligen får Jaccards index 1.

African American Russian
Iteration t=2 t=3 t=4 t=2 t=3 t=4

Medel 16,8% 11,0% 2,2% 18,5% 9,4% 2,4%

Median 13,4% 8,3% 1,0% 19,9% 8,4% 2,1%

Standardavvikelse 11,9% 7,3% 2,8% 7,8% 4,4% 3,2%

9.3.3 Jämförelsen av klustren vid t=2
För att beskriva överlappningen mellan de kluster som bildades utifrån ursprungsfröets
tio similar items användes som ovan nämnts Jaccards index. 

African American Russian
Medel 13,3% 13,6%

Median 9,7% 13,9%

Standardavvikelse 11,0% 6,0%
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9.4 De uttryckliga sambanden

9.4.1 Upphov
I tabellen nedan presenteras andelen böcker i UC  med samma författare som
ursprungsfröet. I de fall som ursprungsfröet har haft flera upphovsmän har dess
förekomster adderats till en enda upphovssiffra. Maxvärdet blir därför inte 1 och går inte
att visa i procent. 

African American Russian
Iteration t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4

Medel 0,551 0,168 0,043 0,012 0,145 0,064 0,015 0,003
Median 0,400 0,086 0,015 0,005 0,100 0,042 0,008 0,002

Standardavvikelse 0,621 0,21 0,058 0,011 0,162 0,061 0,016 0,004

Tabellen nedan redovisar andelen ursprungsfrön ur respektive Browse Node med ett
visst antal upphovsmän i procent:

Antal upphovsmän African American Russian

1 91% 71%

2 0% 21%

3 9% 8%

I tabellen nedan redovisas hur antalet upphovsmän fördelar sig över UC  vid olika
iterationer i procent.

Antal 
Upphovsmän

African American Russian

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
1 92% 93% 91% 88% 84% 87% 87% 87%

2 7% 6% 7% 9% 12% 9% 10% 10%

3 1% 1% 1% 2% 3% 3% 2% 2%

≥4 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

9.4.2 Inbindning
Medelvärdet av andelen böcker med samma inbindning som ursprungsfröet i UC i
procent.

Iteration:
African American Russian

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
Medel 76% 73% 69% 67% 74% 73% 64% 63%

Median 80% 77% 66% 69% 80% 74% 72% 69%

Standardavvikelse 25% 20% 14% 10% 25% 22% 21% 19%
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9.4.3 Förlag
Tabellen visar medelvärdet av andelen böcker med samma förlag som ursprungsfröet i
UC  i procent.

Iteration
African American Russian

t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4
Medel 31% 13% 6% 4% 14% 8% 4% 3%

Median 20% 13% 3% 2% 10% 7% 4% 2%

Standardavvikelse 43% 10% 8% 6% 14% 7% 3% 8%

9.5 Browse Nodes

9.5.1 Mest generella Browse Nodes
Tabellerna visar de Browse Nodes som de skönlitterära böckerna i urvalet oftast förts
till. Browse Nodes som innehåller färre än fem procent av dessa har inte tagits med.

African American
Browse Node Antal böcker
Literature & Fiction>General>Contemporary 39%

Literature & Fiction>General>Literary 22%

Literature & Fiction>General>Classics 13%

Literature & Fiction>Short Stories>United States 10%

Literature & Fiction>Genre Fiction>Historical 9%

Literature & Fiction>Poetry>General 9%

Literature & Fiction>Short Stories>General 7%

Literature & Fiction>Poetry>Single Authors>United States 6%

Literature & Fiction>World Literature>United States>Poetry>General 6%

Literature & Fiction>World Literature>United States>Classics>General 6%

Russian
Browse Node Antal böcker
Literature & Fiction>General>Contemporary 32%

Literature & Fiction>General>Literary 26%

Literature & Fiction>General>Classics 18%

Literature & Fiction>Genre Fiction>Historical 13%

Mystery & Thrillers>General 10%

Literature & Fiction>Short Stories>General 8%

Mystery & Thrillers>Mystery>General 7%
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9.5.2 Överensstämmande Browse Nodes
Tabellerna visar dels hur vanligt det är att de skönlitterära böckerna har minst en
gemensam Browse Node med sitt ursprungsfrö och dels hur överlappningen mellan
urpsrungsfröets alla Browse Nodes och dess similar items Browse Nodes ser ut. 

African American Russian
Iteration t=1 t=2 t=3 t=4 t=1 t=2 t=3 t=4

Andel med minst en gemensam
Browse Node 80% 56% 45% 40% 67% 49% 37% 29%

Medel Jaccard för all skönlitteratur 29% 22% 17% 15% 30% 22% 14% 11%

Medel modifierad jaccard för all
skönlitteratur 58% 42% 34% 30% 53% 37% 28% 22%
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10 Kvantitativa delen- Analys

10.1 Klustrens karaktär

10.1.1 Antal böcker, mängden skönlitteratur
Antalet skönlitterära böcker som genererats i klustren är mycket lägre än förväntat.
Särskilt gäller detta för böckerna ur African American där det inte räcker med hundra
anrop med ett maximalt antal böcker på tusen för att få fyrtio skönlitterära
rekommendationer. Det här får konsekvenser i form av ökad tidsåtgång för ett system
som bygger på undersökningens metod för att få fram en större mängd skönlitterära
rekommendationer. 

10.2 Klustrens sammankoppling

10.2.1 Förekomst av ursprungsfröet
Värt att notera är skillnaderna mellan de bägge kategorierna, både vad gäller medelvärde
och standardavvikelse, samt hur förekomsten i klustren med frön ur African American
minskar medan den i klustren med frön ur Russian ökar med antalet iterationer, om än
inte i proportion till hur klustret växer. Att det är så pass få förekomster av
ursprungsfröet pekar antagligen mot att klustren inte är särskilt väl sammankopplade
även om de låga värdena även skulle kunna tyda på att de ursprungsfrön som valts sällan
är de som samköps oftast med de böckerna i klustret. 

10.2.2 Jämförelse av överlappningen
För bägge kategorierna visar medelvärdet av Jaccards index på 16,8% vid t=2 vilket
tyder på en stark koppling. Att medelvärdena vid t=3 fortfarande ligger på runt tio
procent sägas vara tillräckligt för att räknas som att det föreligger en koppling mellan
C d f   och UC  när t <4. Vid t=4 ligger värdena kring två procent och klustren kan
inte längre räknas som särskilt sammankopplade. De kluster med frön ur African
American visar på en avsevärt större standardavvikelse och kan inte ses som lika säkra.

10.2.3 Jämförelsen av klustrens överlapp vid t=2
Överlappningen sedd till hela populationen är tämligen likvärdig, även om den visar upp
en ganska stor variation. Medelvärdet ligger på 13% för bägge kategorierna.
Standardavvikelsen ligger på 8,5%. När det gäller standardavvikelsen så är det skillnad
på de olika kategorierna. Böckerna med ursprungsfrön ur Russian har en
standardavvikelse på 6% och de ur African American 11%. Av medianen och
standardavvikelsen kan man sluta sig till att klustren med ursprungsfrön ur Russian
generellt överlappar varandra mer. 

De slutsatser man kan dra av jämförelsen är att det föreligger en viss sammankoppling
mellan klustren på samma nivå. Det man inte kan utläsa av siffrorna är om de objekt
som förekommer i de olika klustren är samma eller om det rör sig om skilda objekt. Att
det dock inte rör sig om ursprungsfröet kan man slå fast då detta inte förekommer i fler
än i snitt 2,5 av de tio klustren vid t=2. Däremot skulle det mycket väl kunna röra sig
om de objekt som förekommer i C d f  . 
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10.2.4 Sammanfattning

Klustren kan sägas ha en koppling till fröet och C d f   ned till och med iteration t=3.

Frågan är om det är önskvärt att ha fler objekt som redan förekommer sedan tidigare i
klustret. Det är en fråga om att balansera kopplingen tillbaka med hur många nya objekt
som tillkommer. En för hård sammankoppling innebär färre nya objekt. 

10.3 De uttryckliga sambanden

10.3.1 Upphov
Siffrorna här är mångtydiga. Eftersom ingen hänsyn tagits till antalet upphovsmän och
förekomsten av dessa endast adderats ihop som om det vore en enda, behöver höga
värden inte innebära att en författare är välrepresenterad i klustret. Det kan till exempel
också innebära att ursprungsfröet är en antologi med flera av dess författare
representerade. Detta borde dock inte vara fallet här då de ursprungsfrön som har det
största antalet upphovsmän är de ur Russian där 28% av böckerna hade fler än en
upphovsman och två böcker hade maximala tre upphovsmän jämfört med de ur African
American där endast två ursprungsfrön av 22 hade fler än en författare. Ser man till hur
antalet upphovsmän fördelar sig över de objekt som förekommer i något av klustren blir
resultatet likartat.
En annan orsak till African American-böckernas höga värden vid t=1 är att det kan
finnas objekt i klustren som inte är böcker men som ändå har någon av ursprungsfröets
upphovsmän. Alternativt kunde man ha också valt att dividera antalet upphovsmän med
antalet objekt istället för antalet böcker för att se om det funnits några skillnader. 

Förekomsten av böcker med samma författare som ursprungsfröet är uppenbarligen
högre för böckerna med ursprungsfrön ur African American-klustret. Även om man
bortser från höga värdena vid t=1, som med sina höga standardavvikelser inte verkar
särskilt tillförlitliga, så ligger värdena kring dubbelt så högt som för klustren med
ursprungsböcker ur Russian. 

De slutsatser man kan dra av resultaten för detta är att det inte är speciellt vanligt ens
vid de tidigaste iterationerna att samköp utifrån författare får särskilt stort genomslag i
Similar Items rekommendationer. Däremot visade de stickprov som genomfördes i
studiens inledningsskede på en högre andel böcker med gemensamma författare, och
dessutom pekar mycket av litteraturen på att gemensam författare innebär den starkaste
likheten mellan två böcker. Både genom den uppenbara och lättillgängliga ingången till
verken, men också om man ser till verkens innehållsliga likheter.
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10.3.2 Inbindning
Siffrorna är svårtolkade. Då alla ursprungsfrön ur African American och 24 av 28 ur
Russian var pocketböcker kunde man förvänta sig att fördelningen inom klustren borde
hamna någonstans kring 73% för böckerna med frön ur African American och strax
under 70% för de med frön ur Russian om det var så att ursprungsfröets inbindning inte
hade någon betydelse. Nu ligger bägge siffrorna något högre vid t=1 och det är frågan
om man vågar dra några slutsatser utifrån detta. Emellertid skulle den högre medianen
kunna peka på att det ändå är så att det oftare förekommer similar items med samma
inbindning som sitt frö. Vilket pekar på ett, om än svagt, samband.

Det som är lite förbryllande är att siffrorna sjunker under medelvärdet för pocketböcker
i och med t=3. Då medianen ändå håller sig kring de förväntade värdena kan man anta
att medelvärdet är något missvisande eftersom någon bra förklaring till de låga
medelvärdena inte har stått att finna. 

10.3.3 Förlag
När det gäller fördelningen av förlag över hela urvalet så visar siffrorna på att inget
förlag kommer upp över 6 procent. Som tabellen visar är det mycket vanligare än så att
ursprungsfröets förlag förekommer i klustren. Åtminstone ned till och med t=2. Även
om variationen är kraftig så visar detta på att det finns ett någorlunda starkt samband
mellan ett frö och dess similar items även vid senare iterationer. 

10.4 Amazon.coms egen klassificering
En fråga man måste ställa sig här är hur pass önskvärt det är att objektens Browse Nodes
stämmer överens. Nyttan med Similar Items borde ju ligga i att det är ett verktyg som
kan visa på likheter mellan böcker som andra verktyg inte kan. Därför blir alltför höga
siffror när det gäller överensstämmande Browse Nodes inte ett gott betyg på Similiar
Items. En möjlig orsak till att siffrorna blir höga beroende på att böckerna i klustren
blivit förda till väldigt breda Browse Nodes vilket tabellerna över vilka Browse Nodes
som flest böcker förts till visar inte är helt omöjligt. 

Det resultaten visar är att det föreligger en från början hög, men med antalet iterationer
fallande, ämnesmässigt samband mellan ursprungsfrö och böckerna i klustren. Det är
inte så högt att det råder en fullständig ämnesmässig överrensstämmelse mellan
böckerna i klustren, men det är ändå högre än att det skulle bero på att de alla är förda
till bredare Browse Nodes. 
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11 Kvantitativa delen- Felkällor

11.1 Klustrens sammankoppling
En möjlig orsak till missvisande resultat när det gäller klustrens sammankoppling är att
alla objekt inte levererar de maximala tio similar items, utan färre. Detta skulle kunna
tyda på att klustren är mer sammankopplande än vad som är fallet. Av de studerade
klustren C d j   är det dock bara kring 6 % som innehåller färre än tio medlemmar. 

11.2 De uttryckliga sambanden
När matchningen har skett så har detta när det gäller författarna inte skett mot
författarens namn, utan mot det ID som varje författare fått sig tilldelat i databasen för
att öka hastigheten i jämförelsen. Att matchningen är så pass enkel är ett problem,
särskilt bland böckerna i Russian, då en författare kan förekomma flera gånger med
olika stavningar beroende på translitterering och stavfel. En snabb kontroll av Fjodor
Dostojevski och Leo Tolstoy gav inte helt entydiga resultat. För Tolstoy är det så att
stora flertalet stavningar endast förekommer någon enstaka gång. Däremot så visar sig
den största delen av Dostojevskis litteratur ha fördelats på två författarposter. Jämför
tabell.

Namn Antal böcker
FYODOR DOSTOEVSKY 27

Fyodor Dostoyevsky 23

Feodor Dostoevsky 1

Fyodor M Dostoevsky 2

Fedor M Dostoevsky 1

Fedor Dostoevsky 1

Fedor Mikhailovich Dostoevski 1

Fiodor Dostoievsky 2

Namn Antal böcker
LEO TOLSTOY 62

León Tolstoi 1

Leo Confession Tolstoy 1

L N Tolstoi 1

Leo, Graf Tolstoi 1

Count Leo Tolstoy 1

L N Tolstoy 1

Det här skulle kunna ha undvikits under klustringen genom att man beräknat
Levenshteinavståndet mellan författarsträngarna för att se om de fanns sparade tidigare.
Nu har endast ogiltiga tecken och mellanslag tagits bort från författarsträngarna innan de
matchats mot de redan sparade strängarna i databasen. 
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12 Kvalitativa delen- Resultat 
Datainsamlingen ägde rum under perioden 2005-03-23 till 2005-04-08. Avsnittet går
djupare in i orsakerna till likheter mellan böckerna med Pejtersens dimensioner som
ram. Denna del av undersökningen syftar till att besvara frågan om hur lika varandra ett
antal böcker och deras similar items är. Om de inte är lika- vilka andra möjliga
förklaringar kan det annars finnas till att de samköpts/rekommenderas? Begränsningen
av tio ursprungsfrön och deras tio similar items grundar sig på att detta var ett
tidskrävande moment. Uppgifter och termer som används i dimensionerna är baserade
på böckernas recensioner; Editorial reviews (Bilaga 2, 3). För att sammanfatta och
analysera innehållet i tabellerna och dimensionerna och få resultatet mer
stringent/strukturerat delades fråga fyra upp i några punkter: 

• Finns det böcker som har samma upphovsman/författare som ursprungsfröet?

• Har boken liknande handling som ursprungsfröet?

• Ämne; delar av ämnet.

• Ram; plats och tid. 

• Intention; syftet, huvudsakliga teman eller känslor, vad författaren vill
skildra/förmedla.

• Översättare, serier; del I del II osv, annat om författaren eller boken.

• Om boken inte är lik ursprungsfröet med avseende på ovanstående aspekter- finns det
likheter med någon annan bok i klustret?

12.1 African American
Ursprungsfrö: Ousmane, Sembene. God´s Bits of Wood.
Alla böckerna i klustret inklusive ursprungsfröet utspelar sig i länder i Afrika, eller
handlar om Afrikas historia. Inga fler böcker har samma författare som ursprungsfröet
men en annan författare har med två böcker i klustret. Ett utmärkande tema bland
böckerna inklusive ursprungsfröet är afrikansk kultur och följderna av kolonialismen;
nio böcker tar upp kolonialismen och samhällskritik, sex böcker innehåller inslag av
afrikansk kultur. Två böcker i klustret är självbiografier om författarnas uppväxt i
Västafrika, ursprungsfröet utspelar sig också i Västafrika. Två böcker behandlar
kvinnors sociala ställning i afrikanska samhällen. Två böcker tar upp influenserna från
islam i afrikansk kultur. En författare till en samhällskritisk bok blev fängslad. En bok
verkar vara mer en lärobok om Afrikas historia. Ingen av böckerna överensstämmer med
ursprungsfröet rent tidsmässigt, men det finns tre böcker som utspelar sig på 1960-talet.
Ingen bok verkar stå direkt utanför klustret innehållsmässigt utan alla har en koppling
antingen till ursprungsfröet eller till en annan bok inom klustret.

Ursprungsfrö: Thomas-Graham, Pamela. Blue Blood.
Ursprungsfröet är del I i en deckarserie om mord på en skola och bland de relaterade
böckerna finns del III av samma författare. Ett övergripande tema i klustret inklusive
ursprungsfröet är mordhistorier; nio böcker är deckare och sju av dem handlar om en
kvinnlig detektiv/utredare. De mest relaterade böckerna förutom de av samma författare
är del I och II i en annan deckarserie av en och samma författare, också om mord på en
skola med en kvinnlig utredare, men med ingen koppling till det afroamerikanska temat.
Ursprungsfröet och en bok till innehåller teman kring rasism. Sex böcker inklusive
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ursprungsfröet ingår i någon slags deckarserie. Tre böcker har bland annat ett tema med
kärlek mellan mörkhyade och vita, två av dem är deckare. Temat kärlek mellan
mörkhyade och vita är ett av inslagen i en bok som inte har några andra likheter med
ursprungsfröet eller någon av de andra böckerna och inte är en deckare. En bok är en
antologi med 22 afroamerikanska deckarförfattare. Alla böckerna utspelar sig i olika
städer i USA och i nutid, utom en som har en mer obestämd tid och plats. Sju böcker
inklusive ursprungsfröet har en tydlig afroamerikansk koppling.

Ursprungsfrö: White, Franklin. Cup of love.
Författaren till ursprungsfröet har ingen mer bok i klustret och varje författare i klustret
förekommer bara en gång. Ett övergripande tema i klustret är relationer; sju böcker
inklusive ursprungsfröet handlar om relationer; mellan par, familjer och vänner. Sju
böcker handlar om unga människor och fem av böckerna inklusive ursprungsfröet har
något inslag av otrohet. Två böcker har ett liknande tema som ursprungsfröet; unga män
som försöker ordna upp sina liv och annat som är gemensamt för dem är humor. Två
böcker har ingen koppling till ursprungsfröet men handlar däremot båda om hur några
syskon uppfostrats av ett äldre syskon på grund av att föräldrarna avlidit. Två böcker
utan kopplingar till ursprungsfröet behandlar ett mord, men med väldigt olika handling.
En av de böckerna som handlar om mord, handlar också om kvinnlig omskärelse och
kulturkrockar vilket inga andra böcker i klustret gör. Alla böckerna inklusive
ursprungsfröet utspelar sig helt eller delvis i USA i olika städer och i nutid. Alla
böckerna inklusive ursprungsfröet har en tydlig afroamerikansk koppling.
Ursprungsfrö: George, Nelson. Night work.
Författaren till ursprungsfröet har skrivit både skönlitteratur och historiska böcker. Tre
böcker av författaren finns i klustret varav två är skönlitterära och den tredje handlar
historiskt om afroamerikansk kultur på 1980-talet. En annan bok har två liknande teman
som ursprungsfröet; mord och prostitution. Ett tongivande tema i klustret inklusive
ursprungsfröet är relationer och mordhistorier; sex böcker har teman om kärlek, erotik,
otrohet och relationer och fem böcker innehåller mordhistorier. En bok med både tema
mordhistoria och kärlek är del II i en serie men del I återfinns inte. En bok har inslag av
kärlek och voodoo. En bok är en antologi med 20 nya unga afroamerikanska författare.
Alla böckerna inklusive ursprungsfröet utspelar sig i olika städer i USA i nutid och de
har alla en afroamerikansk koppling.

Ursprungsfrö: Rhodes, Jewell P. Douglass' women.
Författare till ursprungsfröet har två böcker i klustret. Ursprungsfröet och en av de
böckerna har verklighetsanknytning och bygger på riktiga händelser. Den andra boken
med samma författare som ursprungsfröet handlar om voodoo; två andra böcker i
klustret handlar också om voodoo eller övernaturliga krafter. En av dem handlar också
om kärlek och erotik och är på så sätt lik en annan bok i klustret som inte har likheter
med ursprungsfröet eller någon annan bok. Ett tema i klustret inklusive ursprungsfröet
är slaveriet och övernaturliga krafter. En bok har inte ursprungsfröets tema med
slaverimotstånd och mänskliga rättigheter, däremot överensstämmer de med handlingen
om en mans förhållande med två kvinnor. Nio böcker inklusive ursprungsfröet utspelar
sig i USA. Tre böcker inklusive ursprungsfröet utspelar sig under 1800-talet, de har alla
teman på slaveri eller rasism. Fem böcker utspelar sig i nutid och två i en obestämd tid.
ursprungsfröet och åtta böcker i klustret har afroamerikansk koppling. De böcker som
inte har några konkreta likheter med ursprungsfröet eller någon annan bok i klustret har
ändå en afroamerikansk koppling. 
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Tabellen visar hur teman, vilka förekommer som likheter hos två eller flera böcker i ett
kluster, inom Ämne/Ram/Intention fördelar sig över kategorin som helhet. Teman har
formulerats utifrån den information som funnits tillgänglig i recensionerna. 

12.1.1 Sammanfattande African American
Av de fem ursprungsfrön och deras kluster som tagits från kategorin African American
utspelar sig en majoritet av böckerna i USA bland afroamerikaner (69%) i nutid (60%).
Temat deckare eller mordhistorier återfinns i tre kluster (29%). Olika uttryck för rasism
under 1960-talet återfinns i tre kluster. Böcker av samma författare som ursprungsfröet
återfinns i tre kluster. Temat voodoo eller övernaturliga krafter återfinns i två kluster.
Tre författare förekommer med böcker i fler än ett kluster. Övergripande handlar
böckerna i tre kluster mest ytligt om relationer; kärlek, erotik, intriger eller så är de
deckare. Två andra kluster domineras av ämnen som slaveriet eller afrikansk kultur.
Dessa skilda grupper överlappar i stort sett inte varandra; deckare återfinns inte i
klustret med slaveri och afrikansk kultur. Men det finns undantag; i klustret med slaveri
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African American
Ämne, Ram, Intention

Afroamerikansk 69%
Utspelar sig i USA 69%
Utspelar sig i nutid 60%
Mordhistorier 29%
Relationer 24%
Slaveriet 22%
Utspelar sig i Afrika 20%
Samhällskritik 13%
Unga människor 13%
Mordhistorier med kvinnlig utredare 13%
Samma författare som ursprungsfröet 11%
Deckare som ingår i serie 11%
Afrikansk kultur 11%
Otrohet 9%
Kärlek mellan mörkhyade och vita 7%
Mord på skola 7%
Voodoo 5%
Utspelar sig i en obestämd tid 5%
Utspelar sig under 1800-talet 5%
Prostitution 5%
Humor 5%
Unga män som försöker ordna upp sina liv 5%
Rasism 5%
Utspelar sig på 1960-talet 5%
En mans förhållande med två kvinnor 4%
Ett äldre syskon som uppfostrat syskon 4%
Självbiografi 4%
Kärlek och erotik 4%
Verklighetsanknytning 4%



och voodoo som två dominerande teman finns böcker som handlar mer om relationer
och enda likheten till ursprungsfröet eller andra böcker i klustret är att de är
afroamerikanska.
I ett kluster är den afroamerikanska kopplingen inte helt uppenbar. Ursprungsfröet
utspelar sig inte i USA men slavhandeln är en tydlig likhet, fast böckerna i klustret
behandlar mer slavhandeln och följderna av kolonialismen i Afrika, och afrikansk
kultur. Annars har böckerna gemensamma likheter; alla böckerna utspelar sig i länder i
Afrika eller tar upp Afrikas historia. Ett annat kluster domineras av deckarserier men har
en bok som verkar stå utanför klustret. Den är ingen deckare eller mordhistoria och
verkar vara mer än romantisk riddarsaga, men det finns en likhet till två andra böcker i
klustret genom temat på kärleken mellan en mörkhyad man och en vit kvinna. I ett
kluster är temat på relationer och familjeförhållanden ganska tydligt men det finns
böcker som har andra likheter; till exempel två som innehåller mordhistorier.
Gemensamt för alla är dock att de är afroamerikanska och utspelar sig i USA i nutid. Ett
kluster domineras av relationsdramer och mordhistorier. En bok i det klustret handlar
historiskt om afroamerikansk kultur på 1980-talet, och innehåller inget av de
dominerande ämnena för klustret, men bokens författare är också författare till
ursprungsfröet vilket förklarar kopplingen. Det klustret består annars av genomgående
nutida historier i USA med tydlig afroamerikansk koppling. Ett annat kluster domineras
av temat slaveri och voodoo och alla utom en bok utspelar sig i USA under varierande
tidsperioder. 

12.2 Russian
Ursprungsfrö: Pasternak, Boris. Doctor Zhivago.
Författaren till ursprungsfröet har ingen mer bok i klustret, däremot har tre andra
författare två böcker var i klustret. Ett tema i klustret är krig; fem böcker inklusive
ursprungsfröet handlar om krig, fyra om krig i Ryssland och en om inbördeskriget i
USA. Två böcker handlar om arbetslägrens grymheter som bygger på författarens egna
erfarenheter, en bok beskriver det ryska samhället på 1800-talet, en bok har ett mer
experimentellt tema och blandar fantasi och verklighet. Tre böcker inklusive
ursprungsfröet handlar om kärlek; passion, otrohet och olycklig kärlek. Två böcker
innehåller mordhistorier och de är av samma författare. En bok visar sig vara en TV-
miniserie som bygger på ursprungsfröet. Åtta böcker inklusive ursprungsfröet är av
ryska författare. Alla böcker utspelar sig helt eller delvis i Ryssland utom en som
utspelar sig i USA. Fyra böcker utspelar sig under 1800-talet och fem under 1900-talet.
De flesta böckerna har en tydlig rysk koppling eller så finns likheter till temat kring krig
och samhällskritik. 

Ursprungsfrö: Babel, Isaac. The collected stories of Isaac Babel.
Ursprungsfröet är ett samlingsverk; flera historier av samma författare och det
förekommer inga fler böcker av författaren i klustret. Ingen författare förekommer mer
än en gång i klustret. Det finns två andra böcker som också är samlingsverk av två olika
författare. Ett övergripande tema i klustret är krig och samhällskritik, sju böcker
inklusive ursprungsfröet behandlar detta tema. En bok utspelar sig i Kina under
kulturrevolutionen. Fem böcker har humoristiska inslag; svart komedi, rolig, farsartad.
Sju böcker utspelar sig i Ryssland, en i Kina, en på en obestämd plats och en bok
utspelar sig på en plats i framtiden. En bok handlar om en judisk man och hans döttrar,
författaren skrev under pseudonym och boken är ett samlingsverk. Alla böckerna
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utspelar sig under 1900-talet utom den i framtiden och alla har kopplingar till
ursprungsfröet eller till andra böcker i klustret. 

Ursprungsfrö: Petrushevskaia, Liudmila. The Time: Night.
Författaren till ursprungsfröet har ingen mer bok i klustret, däremot har en annan
författare fyra böcker i klustret. Övervägande teman i klustret är samhällskritik och
humor. Åtta böcker behandlar samhällskritik på något sätt och sex böcker inklusive
ursprungsfröet innehåller svart humor. Två böcker har inga likheter med ursprungsfröet
eller andra böcker i klustret men de skildrar båda två företeelser genom vanliga
människors ögon; apartheid och det ryska samhällets förfall. Nio böcker inklusive
ursprungsfröet utspelar sig i Ryssland, en delvis i Latinamerika och en i Sydafrika. En
bok är en antologi med latinamerikanska kvinnliga författare som många handlar om
familjerelationer och kvinnoroller vilket är också ett tema i ursprungsfröet. En bok är en
deckare som utspelar sig i Ryssland, författaren skrev under pseudonym och den har
samma amerikanska översättare som författaren med fyra böcker i klustret.
Ursprungsfröet utspelar sig i nutid, en bok under 1800-talet, sex böcker helt eller delvis
under 1900-talet och fyra i en obestämd tid bland annat på grund av att de är
samlingsverk eller antologier.

Ursprungsfrö: Tsypkin, Leonid. Summer in Baden-Baden.
Ursprungsfröet är en parallellhistoria; en historia inuti en annan historia. Två andra
böcker i klustret är också parallellhistorier men med ingen likhet i handlingen.
Författaren till ursprungsfröet har ingen mer bok i klustret och varje författare i klustret
förekommer bara en gång. Ett tongivande tema i klustret är samhällskritik; sex böcker
innehåller samhällskritik. I fyra av de samhällskritiska böckerna var författarna eller
böckerna kommenterade på något sätt; en bok blev förbjuden i Kina, en författare till en
bok tvingades emigrera från Ryssland, en bok blev censurerad och utgavs först många år
senare i sin helhet och en författare i klustret skrev under pseudonym. En bok utspelar
sig under 1600-talets Italien och har inte några likheter med andra böcker i klustret än
att det är ett porträtt/skildring av en person, vilket också ursprungsfröet är. I det fallet är
det av en italiensk konstnär- Gentileschi, i ursprungsfröet är det delvis en skildring av
författaren Dostojevskij under en period i hans liv. Två böcker i klustret är
framtidsskildringar, dystopier. En bok handlar om en kvinnlig lantbrukare i Indien och
enda kopplingen till någon annan bok är temat på familj och kärlek som också finns i
ursprungsfröet. Sju böcker utspelar sig i Ryssland varav en delvis i Frankrike och en
delvis i Israel, en i Indien, en i Kina, en på en framtida plats och en i Italien. Åtta böcker
utspelar sig under 1900-talet.

Ursprungsfrö: Akunin, Boris. The Winter Queen.
Ursprungsfröet är en deckare i en serie om en speciell utredare; Erast Fandorin och två
böcker till i den serien finns i klustret. Författaren till ursprungsfröet skrev under
pseudonym. Tre författare har med fler än en bok i klustret; en författare har tre böcker i
klustret, två författare har två böcker var i klustret. Alla böckerna i klustret är
deckare/mordhistorier. En annan deckarserie finns i klustret med två böcker fast i det
fallet är serien italiensk. En författare har tre böcker i klustret men de ingår inte i någon
serie. Fem böcker innehåller målande beskrivningar av staden boken utspelar sig i. Tre
böcker inklusive ursprungsfröet har humoristiska inslag. Böckerna inklusive
ursprungsfröet utspelar sig i vitt skilda tider från 1600-tal till nutid. Böckerna utspelar
sig i städer i olika länder, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Holland, på Balkan,
Italien, Thailand och Kina. 

44



Tabellen visar hur teman, vilka förekommer som likheter hos två eller flera böcker i ett
kluster, inom Ämne/Ram/Intention fördelar sig över kategorin som helhet. Teman har
formulerats utifrån den information som funnits tillgänglig i recensionerna.

12.2.1 Sammanfattande Russian
Av de fem ursprungsfröna och deras kluster ur kategorin Russian innehåller fyra kluster
samhällskritik (38%). I de fyra klustren överväger också Ryssland som plats för var
boken utspelar sig (64%). Kina återfinns i tre kluster och Italien i två kluster. Författare
som skriver under pseudonym finns i fyra kluster. Författare med samma amerikanska
översättare återkommer i minst tre kluster. I två kluster finns framtidsskildringar,
dystopier. Fler böcker av författaren till ursprungsfröet återfinns bara i ett kluster,
däremot finns andra författare med fler än en bok med i tre kluster. Sex författare
återkommer i flera av klustren.

Ett kluster där krig och samhällskritik är tongivande teman, domineras titlarna av ryska
klassiker, detta är kanske inte ett av de mest intressanta klustren eftersom klassiker
också är en ganska lättillgänglig ingång. Ett annat kluster som också innehåller många
böcker med samhällskritik är kombinerade med humoristiska inslag. En bok i klustret
tycks inte ha någon särskild likhet till ursprungsfröet eller någon av de andra böckerna;
författaren är inte rysk, utspelar sig inte i Ryssland, handlar inte om samhällskritik eller
humor. Däremot är den ett samlingsverk vilket ursprungsfröet också är, men det finns
inga innehållsliga likheter. En bok utspelar sig i Kina under kulturrevolutionen och är på
så sätt relaterad till de böcker som behandlar rysk samhällskritik. 

I ett kluster innehåller drygt hälften samhällskritik annars är det ganska spridda teman.
Tre böcker har blivit kommenterade; att författaren blivit tvungen att emigrera eller att
boken blivit censurerad till exempel. En bok som förekommer i många kluster
återkommer också som ett eget ursprungsfrö. Det är en deckare som har samma
översättare som en annan författare som också förekommer fler än en gång. Deckare är
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Russian
Ämne, Ram, Intention

Utspelar sig i Ryssland 64%
Utspelar sig under 1900-talet 55%
Samhällskritik 38%
Humor 25%
Mordhistorier 24%
Krig 22%
Författare fler än en bok i klustret 18%
Böcker som ingår i en serie 9%
Målande stadsskildring 9%
Böcker med samma författare 9%
Kärlek 5%
Utspelar sig i Italien 4%
Framtidsskildring/Dystopi 4%
Skildra företeelser genom vanliga männskors ögon 4%
Skildring av en speciell person 4%
Arbetslägrens grymheter 4%



inte så svårtillgängliga eftersom det är en sådan utbredd genre och tydlig ingång inom
skönlitteratur. Däremot hänger inte det deckarklustret ihop på så många andra punkter
än att de är just deckare; de är inte alla ryska deckare till exempel. Något som fem av
dem har gemensamt är att de innehåller ingående stadsskildringar. Ingen av böckerna i
deckarklustret innehåller samhällskritik. Författaren med fyra böcker som innehåller
samhällskritik i ett av klustren verkar ta över temat för just det klustret. Fler böcker i
klustret handlar om samhällskritik och bara en bok innehåller ursprungsfröets teman på
familjeförhållanden och kvinnoroller. Den boken är en antologi med latinamerikanska
kvinnliga författare. Det som däremot förenar ursprungsfröet och böckerna av
författaren som tagit över temat i klustret verkar vara det humoristiska eller ironiska
inslaget; satir, ironi eller svart humor.
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13 Kvalitativa delen- Analys 
En del ursprungsfrön har andra böcker av författaren till ursprungsfröet som similar
items. En aspekt att ta hänsyn till här är hur mycket författaren producerat; till exempel
har författaren bara skrivit två böcker och en är ursprungsfrö och den andra similar
items, är det förklaringen till varför de nio andra böckerna inte är av författaren till
ursprungsfröet. Det har dock inte funnits någon möjlighet att kontrollera varje författare.
Författare är annars en lättillgänglig ingång, men klustren innehåller oftast också en
större mängd andra böcker som är kopplade till ursprungsfröet på annat vis. Ibland är
böckerna från samma land, har liknande handling, utspelar sig i samma tid eller på
samma plats, vill förmedla en viss känsla, behandlar en viss fråga; till exempel slaveri
eller prostitution eller har en bakomliggande politisk mening. Ibland liknar de en annan
bok i klustret med ett ytterligare område som inte finns med i ursprungsfröet. Alla
punkterna har inte alltid kunnat besvaras eftersom alla kluster inte sett likadana ut. 

Resultatet blir en sammanfattning av det som kunde hittas för varje ursprungsfrö. I
princip alla de undersökta ursprungsfröna och deras similar items har mer än kategorin
gemensamt, oftast med ursprungsfröet eller med någon annan bok i klustret. Böckerna i
klustren har i stort sett många gemensamma likheter, några enstaka böcker har inga
likheter med ursprungsfröet eller klustret. Vid tabellerna över teman för varje kategori
återkommer problemet kring att bestämma vad som är ett tema och inte eftersom det
ofta blir ganska flytande gränser. Subjektivitet är också svårt att undvika här, trots att
alla uppgifter baseras på information från recensionerna av böckerna så blir det ändå en
tolkningsfråga.
Böckerna samköps inte bara, resultaten visar att de också har många innehållsliga
likheter. De flesta ursprungsfrön och deras similar items har tydliga likheter med några
få undantag; till exempel en har annan bok i klustret tagit över temat för klustret. Inget
kluster i undersökningen var helt främmande för ursprungsfröet. Tendensen är att någon
eller några böcker har en eller flera likheter med ursprungsfröet. Någon av dessa har
likheter till de böcker i klustret som inte har några likheter alls till ursprungsfröet. På så
sätt är hela klustret relaterat, ibland genom två områden som till exempel krig och
humor. En (eller flera) av böckerna i klustret innehåller då båda ämnena och kopplar på
så sätt ihop klustret, vilket överensstämmer med Pachet, Westermann och Laigre som
menar att det ibland kan vara så att två böcker kan förknippas med en tredje bok men
egentligen inte med varann (2001, s. 1).

De flesta böcker i den här delen av undersökningen kan placeras i både tid och rum.
Författare som skriver under pseudonym förekommer en del i de ryska klustren, det är
kanske tveksamt att se det som en likhet men i de fallen har böckerna också haft andra
likheter att tillgå, det kan kanske mer ses som en effekt av att informationen baseras på
recensioner som innehåller den typen av kommentarer. Eventuellt är många av böckerna
i urvalet klassiker eftersom kategorierna African American och Russian i sammanhanget
är ganska smala, dvs de innehåller mindre än 3200 objekt. Om kategorin är liten är det
kanske möjligt att det samköps fler kända böcker eller klassiker från den. Resultatet blir
inte så intressant om det inom kategorin kommer upp bok efter bok med bara klassiker
som similar items, eftersom klassiker är ganska lätt att få tillgång till ändå. I kategorin
Russian visar det sig att minst ett kluster är dominerat av klassiker men i African
American saknas tillräcklig kunskap om litteraturen för att kunna göra den
bedömningen. I klustret med många klassiker ur Russian har en TV-miniserie kommit
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med på grund av att Amazon.com kan ge annat än böcker som similar items.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en bok är skönlitteratur eller facklitteratur, till
exempel boken om afroamerikansk kultur på 1980-talet. Den befinner sig i ett kluster
med skönlitteratur om unga afroamerikaner och har samma författare som
ursprungsfröet. Trots att den inte är skönlitterär har den ett värde i klustret. Det kanske
inte har någon betydelse om den är skönlitteratur eller facklitteratur så länge man kan se
likheter med de andra böckerna. Enligt Pejtersen behöver alla relationer inte ens vara
logiska utan kan vara associativa eftersom de för användaren har lika stor betydelse och
det stämmer bättre överens med användarens förhållningssätt (1978, s. 2). En annan
möjlig orsak till att böcker utan direkta likheter kommer med i klustret kan vara
manipulation av systemet. En risk med rekommendationssystem är enligt Lam och Riedl
att de kan bli manipulerade, genom till exempel storköp av en vara för att påverka dess
status (2004, s. 393f). Det här underminerar snabbt ett systems trovärdighet och Olsson
påpekar att för att kunna fungera effektivt är ett rekommendationssystem beroende av en
stor samling användare och deras återkomst till systemet (2003, s. 13).
Likheterna som hittats kan också vara svåra att sätta ett antal bestämda ämnesord på.
Risken är att ämnesorden blir för breda eller för snäva och blir då inte till någon hjälp
alls. Eftersom uppfattningen om en skönlitterär bok, enligt bland andra Sarti, ligger i
varje läsares tolkning, så kan det vara svårt att exakt översätta en användares
beskrivning av en efterfrågad bok till ett antal ämnesord (2000, s. 8). Om en användare
efterfrågar en bok i samma stil som Jewell P. Rhodes Douglass' women så kan denne
med Similar Items få ett antal förslag på böcker som är relaterade till den boken på
något vis. Detta kan passa bättre och ge en mer direkt ingång till liknande böcker än att
försöka sätta ett antal bestämda ämnesord och söka vidare på dem. Enligt Sapp är det
svårt att veta vilket tema en användare lägger störst vikt vid (1986, s. 495). Vilket tema i
Douglass' women var användaren intresserad av; slaveriet, voodoo eller
kärleksförhållandena? Boken kan å andra sidan få alla tre ämnesorden tilldelade sig för
att fånga upp sökningar på något av dem, men ämnesord och relaterade böcker kanske
kan användas mer för olika ändamål eller som komplement till varandra.

Eftersom böckerna är lika varandra ger det användaren en bra guidning vid sitt köp eller
sin sökning och användaren kan även recensera böckerna och deras recensioner som
rekommenderats. Genom att tillåta dessa möjligheter för feedback till systemet skapas
trovärdighet enligt Svensson et al. (2001, s. 342). Dieberger et al. påpekar dock att för
att återkomma till ett system för att ge feedback är användaren antingen väldigt
missnöjd eller mycket nöjd med ett köp eller en rekommendation (2001, s. 107).

Poängen med fördjupningen i böckernas relationer är att visa på att skönlitterära böcker
inte alltid har logiska eller tydliga gemensamma drag. Många gånger är användarnas
behov flerdimensionella och osystematiska. Similar items presenteras utan inbördes
ordning och med varierande likheter i förhållande till ursprungsfröet vilket kanske
passar bra för användaren. 
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14 Slutsatser och diskussion
Frågeställningarna och sammanfattande resultat och svar på dem inleder den avslutande
delen av uppsatsen. Därefter följer en diskussion kring idéer som formats under
uppsatsens gång.

14.1 Slutsatser
1. Hur pass sammankopplade är de skapade Similar Items-klustren?

2. Hur vanligt är det att upphovsmannen till ursprungsboken också är upphovsman till
andra böcker i klustret? Vilka andra uttryckliga samband (såsom inbindning, förlag
etc) kan finnas inom klustren?

3. Amazon.com har en egen klassificering, Browse Nodes, och för varje bok till ett
antal kategorier. I vilken utsträckning har böckerna i klustren samma Browse Nodes
som sitt ursprungsfrö?

4. Utifrån en mer ingående analys av ett antal ursprungsfrön och deras similar items,
vilka likheter finns det dem emellan?

Resultaten för den kvantitativa delen dvs fråga 1-3, visar att det finns tydliga tendenser
till sammankoppling mellan de olika klustren vid de första och andra iterationerna.
Däremot visade det sig att det inte alls var särskilt vanligt att ett frös similar items
bestod av böcker med samma författare. När det gäller de övriga uttryckliga sambanden
så visar resultaten att medlemmarna i ett kluster ofta har samma förlag som sitt frö. När
det gäller förekomsten av fröets Browse Nodes i de olika klustren så föreligger det en
från början hög, men med antalet iterationer fallande, ämnesmässigt samband mellan
fröet och böckerna i klustren. 

Resultaten från den kvalitativa delen, dvs fråga 4, visar bland annat att böckerna i de tio
klustren har en eller flera likheter till sitt ursprungsfrö eller till varandra. Samband som
kan bestå av konkreta likheter, till exempel samma författare, att de utspelar sig på
samma plats eller i samma tid. Också här visar resultaten att samma författare inte
återfanns i så hög grad i klustren. De tio böckerna och deras similar items har många
andra likheter inom ämnen eller intention som inte är lika enkla att tolka, bedöma eller
sätta ämnesord på. Exempel på det är : Behandlar kvinnors sociala ställning, Unga män
som försöker ordna upp sina liv, Skildring av företeelser genom vanliga människors
ögon. 

Resultaten för hela undersökningen visar att objekten i klustren tenderar att ha många
gemensamma attribut såsom gemensamma författare och förlag och att klustren
förefaller vara sammankopplade i tillfredsställande grad. De innehållsmässiga
sambanden består inte bara av uppenbara och konkreta likheter utan också av andra
likheter som kan vara svåra att tolka.
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14.2 Diskussion
Bibliotekssfären skulle förmodligen ha mycket att vinna på att implementera ett system
liknande Amazon.coms Similar Items. En användare skulle själv kunna besvara många
av sina frågor och med ett verktyg av typen Similar Items i händerna på en bibliotekarie
skulle besvarandet av referensfrågor där böcker i liknande stil efterfrågas antagligen
underlättas betydligt och ge bättre svar. Kunde systemet dessutom filtrera fram de
böcker som för tillfället finns tillgängliga och utifrån detta urval guida en låntagare
skulle processen effektiviseras ytterligare och bibliotekarien skulle kunna lägga mer
energi och tid på bemötandet av låntagaren istället för att behöva kontrollera  katalogen
om de böcker som skulle passa låntagaren finns inne. 

Ett bekymmer med implementationen av rekommendationssystem i biblioteken är som
nämnts hotet mot låntagarnas integritet. I det system man utvecklar i Danmark har man
genom kryptering och andra metoder försökt maskera användarnas lånemönster. Man
har dessutom begränsat funktionaliteten något i jämförelse med till exempel
Amazon.com. Bland annat återkopplar  man inte statistiken till låntagaren med
peronliga rekommendationer, utan alla böcker rekommenderas med utgångspunkt i en
annan bok. Vad dessa begränsningar inneburit för systemets precision är svårt att sia om
och ännu har av förklarliga skäl inga utvärderingar genomförts. Andelen böcker som, till
största delen på grund av dessa begränsningar, blivit helt utan rekommendationer är
dock  försvinnande liten och skulle kunna vara en indikator på att beränsningarna inte
straffat systemet alltför hårt. I skrivande stund har någon ansökan ännu inte lämnats in
till den danska motsvarigheten till Datainspektionen men man verkar vara optimistinsk
om att få systemet godkänt. Rent funktionellt och estetiskt känns funktionen såsom den
presenteras i sin testversion som en fullt naturlig del i en modern OPAC. Kanske kunde
man önska att verktyget bättre kommunicerade hur rekommendationerna framställts.

Ett argument mot verktyg av typen Similar Items är att de kräver att användaren har läst
en bok och att denna bok har startat ett behov efter mer av samma sak. Naturligtvis är
detta en negativ aspekt, men det är samtidigt en typ av problem som alla typer av
informationsåtervinningssystem har att kämpa med att lösa, nämligen hur de användare
som inte kan uttrycka sina behov gentemot systemet ska hanteras.

Så länge en vara handlas borde Similar Items dynamiska karaktär innebära att dess
rekommendationer inte föråldras. Nu finns det dock faktorer som borde innebära att
Similar Items rekommendationer påverkas av tiden. Den främsta faktorn är att ju längre
tiden går och fler köper en vara, desto mer drunknar de nya köpen i mängden av
tidigare, vilket borde göra Similar Items alltmer svårpåverkat över tid. Det finns både
för- och nackdelar med ett sådant scenario. Nackdelen är att det dröjer för mer moderna
konsumtionsmönster att få genomslag och att nya kunder upplever rekommendationerna
som ointressanta. Fördelarna är att bestsellers får allt mindre genomslag ju längre tiden
går och att de starkaste samköpen framträder mer tydligt under förutsättning att dessa är
någorlunda konstanta. Dessutom minskar riskerna för yttre manipulation genom storköp
med antalet sålda objekt. 

Är Similar Items en typ av klassifikation/genrebestämning eller är det en helt ny typ av
ingång? Det är frestande att se det som en väldigt snäv typ av klassifikation/genre även
om klassifikationen inte tar hänsyn till objektens inneboende egenskaper. Att sätta namn
på dessa kategorier är naturligtvis näst intill omöjligt, men det går ändå att tala om en
kategori genom titlarna på dess medlemmar. Att dessa kategorier inte namnges gör
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dessutom att problematiken med att stämpla dem som en viss typ av objekt undviks
vilket skulle kunna möjliggöra en mer rättvis återvinning. Dessutom undviks
problematiken med betydelseförskjutningar hos ord över tid. Det här gör att Similar
Items rekommendationer borde bli än mindre benägna att åldras. 

Om det nu är en typ av klassifikation eller genrebestämning, hur lagras den i den
bibliografiska posten och hur presenteras en sådan här typ av rekommendation? Själva
presentationen kan ske på samma sätt som inom e-handeln genom att en lista på
liknande böcker presenteras för den presumtive låntagaren. På samma sätt som det
tidigare inte varit möjligt att följa klassifikationsteoretikernas fem lagar fullt ut men nu
är det (med undantaget att browsingen sker i en dator och inte utefter en hylla), har
tekniken även öppnat för browsing efter rekommendationer.

Lagringen och processandet av rekommendationerna är en mer komplicerad sak. På
samma sätt som biblioteken idag importerar många av sina bibliografiska poster från
andra bibliotek eller från de företag som säljer böckerna skulle det säkert också vara
möjligt att importera rekommendationer. Dessa kan levereras med den bibliografiska
posten och sedan läggas in i bibliotekssystemet. Ett smidigare sätt som också skulle
snabba på bootstrappingprocessen vore att överlämna rekommenderandet till en central
institution som dels förmedlar rekommendationerna direkt när de efterfrågas och dels
samlar in bibliotekens sökhistorik genom en web service. Ett annat scenario är att
rekommendationerna inhämtas från flera aktörer, och att den som säljer boken står för
en web service som levererar rekommendationer. 
För att tillgängliggöra bibliotekens skönlitterära samlingar ytterligare så är tillämpandet
av till exempel Pejtersens system säkert bra, men det är ett tidsödande hjälpmedel. Även
att indexera efter Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista för skönlitteratur är
tidskrävande och tillgodoser kanske inte riktigt samma behov. Om ett bibliotek nu ändå
bestämmer sig för att indexera sin skönlitteratur skulle Marons tankar om aboutness och
hur användarstatistik kan användas för att få fram en mer objektiv ämnesbestämning av
ett dokument (Maron 1977, s. 41ff) vara till stor nytta. Det är en användbar metod, och
en lösning på problemet med att uppfattningen om en boks ämne eller genre oftast är
förknippad med en viss grupp av läsare eller användare och därför kräver olika
indexering beroende på vem som förväntas återvinna dokumentet. Genom Marons
tankar på aboutness (Ibid.) skulle samma extensiva indexering kunna genomföras
oavsett vilka läsare som dokumentsamlingen riktar sig mot. Anpassningen efter kontext
sker sedan genom att ge termerna olika vikt beroende på kontext. Genom att använda
vikter på ämnesorden skulle också de verktyg som hjälper användaren till liknande
böcker genom att matcha böckernas ämnesord mot varandra, som exempelvis sker vid
Bibliotek.dk, få mycket större precision. Genom att använda användarstatistik för att ge
olika vikt åt ett dokuments indexeringstermer skapas ett hybridsystem av statisk
indexering och dynamisk Social Navigation. Fördelen med detta borde vara en viss nivå
av kontroll över rekommendationerna då den manuella indexeringen hela tiden ligger i
botten och håller rekommendationerna ämnesmässigt relevanta. På så vis blir inte
rekommendationerna, på gott och ont, lika heterogena som de skulle kunna bli med
verktyg liknande Similar Items.  
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15 Fortsatt forskning
Ett förslag på fortsatt forskning är att göra termanalyser av recensionerna på
Amazon.com för att utifrån dessa se om det finns några ytterligare likheter mellan ett
objekt och dess similar items. 
Det kanske mest uppenbara sättet att studera och utvärdera Similar Items är genom att
göra en användarstudie. Det kan dock vara problematiskt om det till ett frö finns similar
items som en användare inte läst och därför inte lika enkelt kan bedöma likheten till
fröet. Skulle man dessutom genomföra en användarstudie där man försöker komma åt
om användarna uppfattar att likheterna avtar med antalet iterationer, så skulle det
antagligen bli en väldigt tidsödande sådan.
Att jämföra Similar Items utifrån olika typer av objekt vore också intressant. Är
likheterna mellan facklitterära böcker tydligare än för skönlitteratur, och skiljer sig
rekommendationerna av klassisk musik från de av populärmusik? 

Det många andra områden inom Amazon.com att studera. Intressant vore att se om
Similar Items skiljer sig mycket från ”Customers who viewed this item also viewed”.
Dessutom kunde man studera konsekvens när man för olika objekt till respektive
Browse Nodes. Eftersom särskilt böckerna ofta förekommer i flera utgåvor är detta
något som tämligen enkelt låter sig genomföras. 

Ett alltid lika aktuellt område är ju att undersöka vilka risker eller problem det finns
med ett datasystems eventuella inkräktande den personliga integriteten. Särskilt
intressant vore att studera hur användare upplever personaliseringen av Amazon.com
och om denna upplevs som alltför personlig och kanske till och med, om graden av
personalisering är för hög, hindrar användaren från att upptäcka nya objekt och
kategorier av varor. 

Går det att återfinna Amazon.coms rekommendationer i andra sammanhang? Kunde
man visa på detta skulle dessa rekommendationer få större legitimitet.
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16 Sammanfattning
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i svårigheterna kring åtkomsten till skönlitteratur och
hur man på ett effektivt sätt kan möjliggöra förmedling av skönlitteratur och andra typer
av objekt som till sin natur är mer upplevelse- än faktabaserade. Det kan vara svårt att
hitta ett liknande verk till en bok man uppskattat; de flesta bibliotekskataloger ger lite
eller ingen information om vilken typ av skönlitteratur eller vilka teman eller ämnen
bibliotekets samlingar innehåller. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka en av Amazon.coms rekommendationstjänster:
Similar Items. Funktionen presenterar upp till 20 relaterade böcker till en given bok som
bygger på hur kunder har samköpt böcker. Målet är att studera relationerna dem emellan
och om dessa samband kan motivera en utökad användning av verktyget.

För att undersöka likheten mellan de böcker Similar Items presenterar valdes ett antal
frågeställningar: 

1. Hur pass sammankopplade är de skapade Similar Items-klustren?

2. Hur vanligt är det att upphovsmannen till ursprungsboken också är upphovsman till
andra böcker i klustret? Vilka andra uttryckliga samband (såsom inbindning, förlag
etc) kan finnas inom klustren?

3. Amazon.com har en egen klassificering, Browse Nodes, och för varje bok till ett
antal kategorier. I vilken utsträckning har böckerna i klustren samma Browse Nodes
som sitt ursprungsfrö?

4. Utifrån en mer ingående analys av ett antal ursprungsfrön och deras similar items,
vilka likheter finns det dem emellan? 

I litteraturgenomgången tas olika aspekter upp kring problematiken med att dela in
skönlitteratur. Svårigheter med att sätta ämnesord, användarnas olika tolkning av
skönlitteratur och teoretiker som presenterat alternativa vägar för att dela in
skönlitteratur nämns. En av dem är Annelise Mark Pejtersen som skapat ett system för
att underlätta för bibliotekarier att översätta användarnas behov. Systemet har senare i
undersökningen tillämpats som ett stöd för att samla in och undersöka likheter mellan
böcker i den kvalitativa delen. Alternativa ingångar går igenom Social navigation och
Rekommendationssystem som alternativ till traditionella sätt att se på åtkomsten till
skönlitteratur och likheter mellan objekt.

Den empiriska delen av studien delades upp i två delar, där den första besvarade de tre
första frågeställningarna genom att ett datorprogram hämtade in 50 olika skönlitterära
böckers (fröns) similar items och dessa similar items similar items i fyra nivåer;
iterationer. Därefter studerades de inhämtade objekten utifrån frågeställningarna samt
några andra aspekter för att skapa en bättre bild av verktyget. De femtio böckerna
hämtades ur två olika Browse Nodes, i studien benämnda African American, samt
Russian. Resultaten visar att det finns tydliga tendenser till sammankoppling mellan de
olika klustren vid de första och andra iterationerna. Däremot visade det sig att det inte
alls var särskilt vanligt att ett frös similar items bestod av böcker med samma författare.
När det gäller de övriga uttryckliga sambanden så visar resultaten att medlemmarna i ett
kluster ofta har samma förlag som sitt frö. När det gäller förekomsten av fröets Browse
Nodes i de olika klustren så föreligger det en från början hög, men med antalet
iterationer fallande, ämnesmässigt samband mellan fröet och böckerna i klustren. 
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I den andra delen undersöktes den fjärde frågeställningen med Pejtersens dimensioner
som ram i en kvalitativ del. Den information Amazon.com ger om böckerna, dvs
recensioner och produktbeskrivningar, sammanfattades i dimensionerna för att lättare
kunna se likheter böckerna emellan. Resultaten redovisades med sammanfattningar av
fem böcker och deras kluster ur vardera Browse Noderna African American och
Russian. Därefter analyserades resultaten och de visar bland annat att böckerna i de tio
klustren har en eller flera likheter till sitt ursprungsfrö eller till varandra. Samband kan
bestå av konkreta likheter till exempel samma författare, men också här visar resultaten
att det inte så ofta gällde samma författare. Samband kan också bestå av andra likheter
inom Ämne eller Intention som inte är lika enkla att tolka, bedöma eller sätta ämnesord
på. 

Resultaten för hela undersökningen visar att objekten i klustren tenderar att ha många
gemensamma attribut och att klustren vid de första och andra iterationerna förefaller
vara sammankopplade. De innehållsmässiga sambanden består inte bara av uppenbara
och konkreta likheter utan också andra likheter som kan vara svåra att tolka. Därför kan
man kanske använda Similar Items eller någon liknande funktion som ett komplement
till en bibliotekskatalog för att skapa fler ingångar till skönlitteratur för användarna.
Fördelen med Similar Items är att böckerna placeras i ett sammanhang utan att man
behöver ha några bibliografiska uppgifter för att få åtkomst till dem.

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring uppsatsens resultat, området
rekommendationssystem, problem och tankar som dykt upp under arbetet. Därefter tas
flera olika förslag upp på vidare forskning inom området. 
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Bilaga 1 - Symboler
•  D

Amazon.coms databas, D={d 1 ,d 2 , ... , d n .} .

• d
Ett godtyckligt objekt ur Amazon.coms databas.

• d f
Ett ursprungsfrö.

• d k , d j
Godtyckliga objekt ur Amazon.coms databas.

• C d j 
Ett kluster av similar items som genererats ur d j

• C d f   
Ett kluster av similar items som genererats ur d f . C d f  är detsamma som
UC 1d f  . 

• t  
Representerar antalet iterationer som UC t d f  gått igenom.

• UC
Se UC t d f  .

• UC t d f   

Funktionen för att bilda ett nytt kluster genom att ta unionen av alla C d j som
kommit fram vid en viss iteration t. I texten används UC  för UCt d f   för att
underlätta läsningen.

• AUC
Se AUCk d f 

• AUCk d f 

Unionen av alla UCt d f  från t=0 till och med en viss iteration k .
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Bilaga 2 Kvalitativa delen- Dimensionerna för African American
Sembene Ousmane, God´s Bits of Wood

Bok Ämne Ram Intention
Ursprungsfrö:
Ousmane,
Sembene
God´s Bits of
Wood

Arbetarnas strejk på Dakar-Niger
järnvägen. Hur den upplevs för arbetarna
och deras familjer men också de
överordnades syn på händelsen. 

Senegal,
Västafrika.
1947-48

Skildra de formande
åren i Västafrikas
historia. Arbetarnas
rättigheter.

Dangarembga,
Tsitsi.
Nervous
Conditions 3 Ed

Om en ung kvinna som få en chans att
komma bort från hennes by genom att gå
i en brittisk missionsskola. Där finns
hennes kusin; uppvuxen i England,
rebellisk och alienerad till sitt ursprung.

Rhodesia
(Zimbabwe),
1960-tal

Kolonialismens
konsekvenser.
Kulturkrockar.
Kvinnornas situation i
byn.

Achebe, Chinua
A Man of the
People

Statskupperna i Nigeria: ett folk och
samhälle som försöker gå sin egen väg
mellan två världar.

Nigeria,
Västafrika,
1966

Samhällsförändring. 
Våld. Korruption. 

Achebe, Chinua
Anthills of the
Savannah

Porträtt av en västafrikans
militärkuppledare och dennes moraliska
förfall.

Västafrika
(Nigeria?),
Nutid

Skildra sociala
förändringar. Bittert
ironisk. Satir.

Laye, Camara
The Dark Child:
The
Autobiography of
an African Boy

Självbiografi: Författarens mors
övernaturliga krafter, hans fars ställning
som guldsmed i byn, hans egen väg in i
vuxenlivet. Hur han tvingas välja mellan
den unika världen i byn och hans
akademiska utveckling.

Byn Koroussa,
Franska
Guinea,
Västafrika.
Författarens
ungdom i
början av 1940-
talet.

Inkräktandet på heliga
traditioner genom den
moderna världens
utveckling.

Fanon, Frantz
The Wretched of
the Earth

Författarens erfarenheter av kriget vid
Algeriets frigörelse från Frankrike.

Afrika, 1960-tal Psykologisk analys av
de som blivit
koloniserade och deras
väg till frihet.
Mänskliga rättigheter.

Conde, Maryse
Segu

Det exotiska och våldsamma traditionella
Afrika och påverkan av slaveriet från väst
och islam från öst. En familj där en son
blir muslim,en blir girig och
vinningslysten, en kämpar för de gamla
traditionerna, och en blir såld som slav.

Afrika, 1700-tal Den kulturella
förändringen genom
slaveriet och islam.

Cooper,
Frederick
(lärobok?)
Africa since
1940: The past of
the present

Afrikas historia; grunderna till dess
nuvarande ställningen i världen.
Avvecklingen av kolonialiseringen, vägen
till självständighet.

Afrikas historia Bakomliggande orsaker
till Afrikas historia.
Historiska processen.

wa Thiong'o,
Ngugi
(blev fängslad för
boken)Petals of
Blood

Utredningen av morden på tre direktörer
för ett utlandsägt bryggeri. Egentligen om
ett land i tredje världen i modern tid vars
folk upplever att deras ledare svikit dem
gång på gång.

Kenya, Nutid Samhällskritik 
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Sembene Ousmane, God´s Bits of Wood
Niane, D.T.
Sundiata: An
epic of old Mali

Bygger på muntliga historier: Sundiata
var en kung som bland annat var älskad
av Gud eftersom han var den sista
erövraren.

Mali,
Västafrika,
Forntid

Nedteckna den
muntliga historien om
Sundiata. Västafrikans
kultur.
Familjeförhållanden.
Islamistiska influenser.
Kvinnans sociala
ställning.

Soyinka, Wole
Ake: The years of
childhood.

Självbiografi: Författarens barndom fram
till 11 års ålder.

Ake, Nigeria,
Västafrika.

Skildra livet i byn, de
många religonerna osv.
Ungdomsfull idealism.
Kritik av
kolonialismen. Kritik
mot västinfluensen.
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Thomas-Graham Pamela, Blue Blood
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Thomas-Graham,
Pamela
Blue Blood

Del 1: En afroamerikansk kvinnlig
ekonomisk professors vän som också är
professor, hans fru blir mördad. Det finns
en hel del misstänkta och hon blir den
som löser mordet till slut. 

Harvard,
Massachusetts.
Yale, New
Haven,
Connecticut,
USA, Nutid

Deckare. Spänning.
Stark kvinnlig
huvudperson.
Rasistiska fördomar.

Aliyah Burke
A Knight's Vow

Kvinna uppvuxen på hästgård blir
bortrövad av en riddare med hästarna, de
blir kära hon är svart och han vit.

Saga.. Parets kärlek och folk
som vill förstöra för
dem.

Waldron, Ann 
Death of a
Princeton
President

Del 2: Skolans första kvinnliga rektor blir
strypt.

Princeton,
USA, Nutid

Deckare, spänning.
Mysterie med många
ledtrådar.

Waldron, Ann 
The Princeton
Murders

Del 1: Några professorer blir mördade på
skolan. En annan professor och hennes
elever ser samband mellan morden. 

Princeton,
USA, Nutid

Deckare. Spänning.
Förvånande vändning.

Lewis Lee, Tonya
McCrary
Anthony, Crystal
Gotham diaries

En kvinna är gift med en förmögen
afroamerikan. Olika intriger i deras
kretsar. 

New York,
USA, Nutid

Inblick i den rika
överklassen bland
afroamerikaner. Social
satir.

Childs, Laura
Bound för
Murder

En kvinna ordnar en möhippa för en vän.
Den blir avbruten av att brudgummen
blivit mördad. Hon försöker nysta upp
fallet.

New Orleans,
USA, Nutid

Deckare. Spänning.
Många misstänkta.

Thomas-Graham,
Pamela
Orange Crushed

Del 3: Den afroamerikanska kvinnliga
professorn löser ett mord på en skola där
en professor blivit innebränd.

Princeton,
Harvard, USA.,
Nutid

Deckare, spänning.
Stark kvinnlig
huvudperson. Smart.
Trendig. Många
misstänkta. 

Flowers, Barri R. 
Deadly Secrets in
the Motor City

Kvinnlig afroamerikansk privatdetektiv,
frånskild. Ihop med en vit man. Hennes
exman blir mördad och hon är fast
beslutad om att lösa mordet.

Detroit,
Michigan,
USA., Nutid

Deckare, spänning.

Bland, Eleanor
Taylo
(editor)
Shades of Black

Antologi med afroamerikanska
deckarförfattare. 22 historier.

USA , 1900-tal Deckare, mysterier.

Wesley, Valerie,
Wilson
Dying in the
Dark

Del 7: En kvinnlig afroamerikansk
utredare försöker lösa mordet på en
tidigare väninna och hennes son.

Newark, USA,
Nutid

Deckare, spänning. Se
tillbaka till i det
förflutna. Skildring av
staden. Hennes son och
hur han bemöts som
afroamerikansk man. 

Mosley, Walter
Little Scarlet

Efter en orolig tid blir en ung
afroamerikansk kvinna mördad. En
afroamerikansk utredare löser fallet. Det
visar sig att hon var ett av flera offer som
hade förhållanden med vita män.

Los Angeles,
USA, 1965

Deckare, spänning .
Skildra den svarta
kulturen i L.A. under
mitten av 1900-talet.
L.A.'s raspolitik vid
tiden.
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Franklin White, Cup of love
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
White, Franklin
Cup of love

Två afroamerikanska vänner i 30-
årsåldern som efter att den ene fått ett arv
bestämmer sig för att ordna upp sina liv
och också sluta vara otrogna.

Columbus,
Ohio, USA,
Nutid

Hur de försöker slå sig
ner och göra karriär och
ha fasta förhållanden;
svårigheterna med
detta. Trendig, hipp.

Joe, Yolanda
The hatwearer's
Lesson

En afroamerikansk kvinna som gjort stor
karriär men hennes man är otrogen.
Hennes mormor blir sjuk och då får hon
tid att reflektera över vad som verkligen
är viktigt.

Chicago,
Collinswood,
Arkansas, USA,
Nutid

Om läxorna man lär i
livet, minnena man bär
med sig och hur man
delar sin familjs
historia.

Spencer, Camika
When All Hell
Breaks Loose

Om unga afroamerikanska män i 20-
årsåldern. Om en ung man som tror allt
ska ordna sig när han friar till sin flickvän
men det leder bara till massa bekymmer. 

USA, Nutid Skildra hans
motstridiga känslor för
hans mor som plötsligt
återvänder efter att ha
övergivit honom när
han var liten. Rolig.
Humor.

Diggs, Anita
Doreen
A Meeting in the
Ladies Room

Afroamerikansk kvinna i förlagsbranchen
blir misstänkt för mord på sin chef.

Manhattan,
New York,
USA, Nutid

Porträtt av
förlagsbranchen.

Hunter, Travis
A One Woman
Man

Två syskon har blivit uppfostrade av sin
äldre bror efter att deras mor tagit en
överdos. I deras medelklass vuxna liv
vänder de sig till honom när de möter
svårigheter. 

Atlanta, USA. Hur viktig familjen är.
Syskonkärlek.

Price-Thompson,
Tracy
A Womans
Worth

En afroamerikans man uppvuxen på en
bordell bevittar mordet på hans föräldrar,
mördar gärningsmannen och får sitta i
fängelse. När han kommer ut flyttar han
till Kenya och gifter sig med en kvinna
där. När deras dotter ska utsättas för
omskärelse planerar dom en flykt.

Birdtown,
Alabama, USA.
Kenya.

Nutid?

Kvinnlig omskärelse.
Etnisk identitet.
Kulturella skillnader.

 McKinney-
Whetstone,
Diane
Leaving Cecil
Street

Händelser och människor kring grannarna
på gatan. En man som saknar sitt tidigare
liv som saxofonspelare och hans dotter
som försöker hjälpa en vän men som bara
förvärrar situationen. Afroamerikansk
medelklass.

Cecil Street,
West
Philadelphia,
USA, 1969

Skildra tiden och
stämningen kring gatan.
Utforskande om
relationerna mellan
personerna, deras olika
liv och öden.

Carl Weber
Player Haters

Två afroamerikanska syskon som
uppfostrats av en äldre bror efter deras
far dött. Deras förhållanden i vuxen ålder,
otrohet och intriger.

USA, Nutid Skildra
personligheterna.
Svartsjuka. Otrohet.
Rolig

Swindle, Renee
Please Please
Please

En ung afroamerikansk bortskämd kvinna
är otrogen med hennes bästa väninnas
pojkvän.

USA, Nutid Själviskhet, otrohet.

Robinson, C
Kelly
A Perfect Blend

En ung afroamerikansk man som strulat
runt vill slå sig ner och ordna upp sitt liv
med sin partner. Hans vän och hans ex
med hans son ställer till det.

USA, Nutid Skildra förhållandena
dem emellan; kärlek,
familj, vänskap och
otrohet.
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 Nelson George, Night Work
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
George,
Nelson
Night work

En afroamerikansk man säljer sex till vita
kvinnor. Han vill bli en R&B-artist men blir
inblandad i droghandel med ecstacy och en av
hans kunder blir mördad.

New York,
USA. Nutid

Mordhistoria. Thriller
noir. Ungdomskultur.
Underhållningsvärlden.

Diggs, Anita
Doreen
A Meeting in
the Ladies
Room

Afroamerikansk kvinna i förlagsbranchen blir
misstänkt för mord på sin chef.

Manhattan,
New York,
USA, Nutid

Mordhistoria. Porträtt
av förlagsbranchen.

Spencer,
Camika
When All Hell
Breaks Loose

Om unga afroamerikanska män i 20-årsåldern.
Om en ung man som tror allt ska ordna sig när
han friar till sin flickvän men det leder bara till
massa bekymmer. 

USA. Nutid Att få ordning på sitt
liv. Skildra hans
motstridiga känslor
inför sin återvändande
mor som övergivit
honom. Kvick, rolig.

Phillips, Debra
The High
Price of a
Good Man

Självsäker stark kvinna träffar en man på en
välgörenhetsinsamling. Hennes väninna hjälper
till med voodoo för att hon ska få honom.
Väninnan utövar också voodoo mot en man hon
träffat som visat sig vara gift men nåt går fel
och han dör.

USA. Nutid Kärlek, vänskap, sorg.
De hittar kärleken till
slut där de minst
förväntade sig.
Voodoo.

Presley,
Michael
Blackfunk II

Del 2: Ett afroamerikanskt par kämpar för att
hålla kärleken vid liv. Mordrättegång.

New york,
USA. Nutid?

Mordhistoria.
Provokativ.
Passionerad. Kärlek.
Frestelser.

George,
Nelson
Post-soul
nation

Historiskt om afroamerikaner på 1980-talet.
Många underhållare, idrottsstjärnor, politiker
och andliga ledare fick en framträdande plats
samtidigt som våld och droger tog över på
gatorna.

USA, 1980-
tal

Skildra
afroamerikanska 1980-
talet från olika
kulturella ingångar.

George,
Nelson
Show and Tell

En afroamerikansk producent för en talkshow
lever ett medelmåttigt liv med sin flickvän. När
hon är bortrest blir han förförd av en annan
kvinna.

Manhattan,
USA, Nutid

Kärlek. Lust. Erotik
Svartsjuka. Svek.

George,
Nelson
The
Accidental
Hunter

En afroamerikansk popartist blir kidnappad och
huvudpersonen levererar lösensumman. Han får
sedan arbeta som livvakt åt en annan artist som
hotas av ett motorcykelgäng. 

Manhattan,
USA, Hip-
hopklubbar,
Nutid

Thriller noir.
Huvudpersonens
personliga problem;
hans mammas omgifte,
hans egna HIV-positiva
diagnos.

Smith, S.W.
The
connection

En ung streetsmart kvinnlig afroamerikansk
advokat med en hård uppväxt som tidigare
prostituerat sig fortsätter med det för att få
firman att gå ihop. Några av hennes
medarbetare mördas.

USA, Nutid Mordhistoria.
Huvudpersonen vet inte
vem hon ska lita på.

dublett - - -
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 Nelson George, Night Work
Holmes,
Shannon - 
The Game

Samlingsverk: 20 afroamerikanska författare. USA, Nutid Bland annat skildra
ghettos, gatorna.

Jones,
Solomon
Ride or Die

Dotter till en pastor och son till en langare blir
kära. Deras fäder är bittra fiender. Sonen blir
misstänkt för mord på en polis. Afroamerikansk.

Philadelphia,
USA, Nutid

Mordhistoria Kärlek,
dramatik. Action.
Tidlös historia. 
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Jewell P. Rhodes, Douglass' women
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Rhodes, Jewell P.
Douglass' women

(slaverimotståndar
en Frederick
Douglass)

Om afroamerikanske
slaverimotståndaren Frederick
Douglass två kvinnor; hans
mörkhyade fru som hjälpte honom fly
när han var slav, som fött honom fem
barn, skött deras hem och en tysk-
judisk vit kvinna som var hans
älskarinna. 

USA, Mitten
på 1800-
talet..?

Kvinnornas solidaritet mot
huvudpersonen, deras
delade kärlek till honom.
Slaverimotstånd. Hans
vision om ett fritt Amerika.

Rhodes, Jewell P.
Voodoo dreams

Om en kvinna som är en
”voodooqueen” som både svarta och
vita dyrkar och fruktar.

New Orleans,
USA, Mitten
på 1800-talet.

Beskriva miljön i staden;
erotik och rasism och
huvudpersonens inflytande
som voodoodrottning.
Voodoo.

Riboud-Chase,
Barbara
Hottentot Venus

En svart kvinna tas från sitt hemland
till London för att visas upp i en freak
show. Sen säljs hon vidare till Paris
och visas där upp som ett exempel på
primitiv utveckling.

Cape town,
Sydafrika.
London,
Storbritannie
n. Paris,
Frankrike,
1800-tal

Skildra grymheten i
nyfikenheten inför det
exotiska och kolonialismen.
Vetenskaplig rasism. 

Grant, Donna,
DeBerry, Virginia
Better than i know
myself

Tre unga kvinnor möts när college
börjar. En är tv-kändis, en är en övre
medelklass afroamerikanska med
höga krav från föräldrarna och en
kvinna har uppfostrats av hennes bror
eftersom pappan är död och mamman
försvunnen.

Columbia
University,
USA, 1980-
talet

Hjärtesorg, triumfer, tårar,
band mellan kvinnor. 

Lewis Lee, Tonya,
McCrary Anthony
Crystal Gotham
diaries

En kvinna är gift med en förmögen
afroamerikan. Olika intriger i deras
kretsar. 

New York,
USA. Nutid

Inblick i den rika
överklassen bland
afroamerikaner. Social satir.

Roby Lawson,
Kimberla
Too much of a
good thing

En karismatisk pastor och hans
förhållande till två kvinnor och hans
dåliga förhållande till sin dotter. 

USA Om manipulation, sexuella
utsvävningar, försummandet
av dottern. Ryggradslösa
kvinnor. Lite kristet
budskap.

Heman, Donna
River Woman

En kvinna tvättar sina kläder vid
floden och på något sätt drunknar
hennes son. Hon blir anklagad för att
ha dränkt honom för att kunna flytta
till USA till hennes mor.

Rio Minho,
Jamaica

Banden mellan mor och
barn. Övergivande. Att det
finns många facetter av
sanningen. 

Rhodes, Jewell P.
Magic City

(Baserad på
verkliga
händelser)

En vit kvinna och en svart man i en
hiss. Kvinnan börjar skrika och
mannen blir jagad för att lynchas.
National Guard ger sig på en liten
samling svarta män.

Tulsa,
Oklahoma,
USA, 1921

Porträtt av det rasistiska
klimatet vid tiden.

Cleage, Pearl
Some things I
never thought I'd
do

Om en afroamerikansk kvinna som
efter ett nervöst sammanbrott och
drogrehabilitering får ett jobb och får
möta sitt förflutna.

Washington
D.C.,
Atlanta,
USA, Nutid

Kärlek, hopp,
huvudpersonens svåra val.
Humor, övernaturliga
krafter.
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Jewell P. Rhodes, Douglass' women
Monroe, Mary
Red Light Wives

Om fyra prostituerade kvinnor och
deras hallick.

USA, Nutid Skildra de olika kvinnornas
anledningar till att de
hamnat där, tex en vars
familj har fått en voodoo-
förbannelse över sig. Deras
förhållande till hallicken.

Morrison, Toni
Love

Om fem personer och deras
förhållande till en speciell man,
ägaren till ett hotell. 

Up beach,
före detta
populärt
solresmål,
USA, Nutid 

Utforskning i kärlek;
behovet av kärlek,
besatthet, fruktan.
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Bilaga 3 Kvalitativa delen- Dimensionerna för Russian
Boris Pasternak, Doctor Zhivago

Bok Ämne Ram Intention
Ursprungsfrö:
Pasternak, Boris
Doctor Zhivago

En läkare och poets liv under
revolutionen. Revolutionens
efterverkningar.

Ryssland , 1903-
1943

Krigets brutalitet. Kärlek

Tolstoy, Leo
Anna Karenina

En olycklig kvinna i ett kärlekslöst
äktenskap blir förälskad i och inleder
en affär med en officer.

Moskva, St
Petersburg,
Ryssland. Sent
1800-tal

Kärlek, otrohet. Målande
bild av 1800-talets ryska
societet och samhälle.

Solshenitzyn,
Alexander
One Day in the
Life of Ivan
Denisovich

En dag i en fånges liv på ett
arbetsläger.

Ryssland, 1900-
tal

Beskrivande om den
grymma situationen i
arbetslägrena.

Bulgakov,
Michail
The Master and
Margarita

Huvudpersonen är magikern Woland
(egentligen Satan) och runt honom
finns en udda grupp; en talande katt, en
poet, Mästaren och Margarita.
Historier inuti historier.

Dels i Ryssland
1900-tal, dels i
Jerusalem
forntid..?

Satir av Sovjet. Svart
komedi, blandar fantasi
med realism. Tidlösa
etiska frågor.

Tolstoy, Leo
War and Peace

Fem aristokratiska familjers liv i
Ryssland under napoleonkriget.
Hjältinnan..? från en av familjerna,
gifter sig med en man ur en av de
andra familjerna och får barn.

Ryssland, tidigt
1800-tal; under
kriget mot
Napoleon 1805-
14.

Realism, psykologiska
analyser. Optimism till
livet. Fängslande
krigsskildringar. Humor.

Dostoevsky,
Fyodor
Crime and
Punishment

En desperat student begår ett mord
utan ånger eller samvetskval eftersom
han föreställer sig stå över alla
morallagar. Katt och råtta-lek med en
utredare och samvetet börjar plåga
honom. Söker sympati hos en
prostituerad.

St Petersburg,
Ryssland, 1800-
tal

Psykologisk analys av
huvudpersonen.
Samvetskval. Spänning,
mordhistoria, deckare.

Dostoevsky,
Fyodor
Brothers
Karamazov

Fyra bröder med olika speciella
personligheter och motiv, blir alla
inblandade i mordet på deras far.

Ryssland Meningen med livet.
Sökandet efter tro, Gud.
Mardrömslik

Solshenitzyn,
Alexander
The Gulag
Archipelago:
1918-1956

Porträtt av offrens öden. Den hemliga
polisens operationer,
arbetslägren,fängelsen; utplånandet av
hela befolkningar, ”välkomnadet” av
ryska soldater som varit fångar hos
tyskarna under kriget. 

Ryssland, 1900-
tal

Sovjets förtryck: skildra
staten i staten som styrde
allt och alla. Moraliskt
mod.

Mitchell,
Margaret
Gone with the
Wind

Om en stark kvinna som överlever det
hårda livet under kriget och efter det
lyckas bygga en stark rörelse. Hon är
olyckligt kär i en gift man till en början
men hittar sen en annan.

USA,
Inbördeskriget

Kärlek, passion, romantik,
krig

Doctor Zhivago,
TV Miniseries

- - -
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Isaac Babel, The collected stories of Isaac Babel
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Babel, Isaac
The collected
stories of Isaac
Babel

Samlingsverk: korta noveller. En del
skönlitterära, en del självbiografiska,
om ryska revolutionen.

Ryssland Skildringar av fasansfulla
grymheter som pågick
under kriget.

Bulgakov,
Michail
The Master and
Margarita

Huvudpersonen är magikern Woland
(egentligen Satan)och runt honom finns
en udda grupp; en talande katt, en poet,
Mästaren och Margarita. Historier inuti
historier.

Ryssland, 1900-
tal

Jerusalem
forntid..?

Satir av Sovjet. Svart
komedi. Blandar fantasi
med realism. Tidlösa
etiska frågor.

Olesha, Yuri
Envy

En man med stor självrespekt har gjort
stora framsteg men blir genomskådad
som lögnare av en bitter snyltare.

Ryssland Social satir, humor.
Visionär

Aleichem,
Sholem
Tevye the
Dairyman and
The Railroad
Stories(pseud.
för: Rabinovich,
Sholem)

Samlingsverk: Judisk litteratur om en
man och hans döttrar och också 21
sagor samlade. Sammanfattar en
svunnen tid. 

? Psykologisk analys av en
fars kärlek till hans
döttrar. Enkla människor
och deras hårda
verklighet.

Zamyatin,
Yevgeny
We

I en värld i framtiden finns inga
individer bara nummer. Alla primitiva
drifter har underkuvats men en
konstruktör av ett rymskepp som ska ta
kontroll över rymden finner sin inre
rymd-själen genom mötet med ett
vackert nummer.

Framtiden Science fiction-äventyr.
Svart humor. Dystopi.
Förutsåg fruktansvärda
konsekvenser av
Stalinismen.

Ilf, Ilya
The twelve
chairs

Tre män letar efter en gömd skatt i 12
likadana armstöd.

Ryssland, 1920-
tal

Beskriver övergången från
tsarväldet till Sovjetstyre.
Farsartad, rolig.

Erofeev,
Venedikt
Moscow to the
End of the Line
(först
censurerad, sen
utgavs den i sin
helhet 1995)

En mans resa för att hälsa på sin
älskade och sitt barn, skildring av
samtal med hans medresenärer och
egna monologer, mer och mer berusad
och mer och mer surrealistisk, mörk
och fylld med hallucinationer.

Ryssland. Under
Stalin..?

Samhällskritik. Satir.

Pasternak, Boris
Doctor Zhivago

En läkaren och poets liv under
revolutionen och dess efterverkningar.

Ryssland. Under
revolutionen
1903-1943

Krigets brutalitet. Kärlek. 

The collected
Tales of Nikolai
Gogol

Samlingsverk: bland annat om en man
som tror att en hund kan tala om allt an
behöver veta, en man som tappar bort
sin näsa, en man vars liv förändras av
en ny rock.

Ryssland Svart humor
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Isaac Babel, The collected stories of Isaac Babel
Min, Anchee
Katherine

En amerikanska har klasser i engelska
på universitetet i Shanghai. Hon lär
också ut ett annat sätt att leva.

Shanghai, Kina 

1982, början av
kulturrevolution
en.

Hur hon lär ut
Individualism, sensualism.
Kulturkrockar.

Solshenitzyn,
Alexander
One Day in the
Life of Ivan
Denisovich

En dag i en fånges liv på ett arbetsläger. Ryssland

1900-tal

Beskrivande om den
grymma situationen för
fångarna i arbetslägrena.
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Liudmila Petrushevskaia, The Time: Night
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Petrushevskaia,
Liudmila
The Time: Night

Mamman försöker hålla ihop sin familj
där sonen nyss kommit ut från
fängelset, mormodern är senil och
dottern som lämnat sina barn hos henne
har försvunnit. En familj i kris.

Ryssland,
Nutid

Skildra huvudpersonens
alltmer desperata situation,
och hennes motsägelsefulla
känslor inför rollen som mor,
dotter, kvinna och poet. Svart
humor.

Chukovskaya,
Lydia
Sofia Petrovna

En kvinna som försöker tro på
regeringen och människors oskuld även
när hennes egen son bli arresterad, men
mer och mer förlorar hoppet.

Ryssland,
Under
Stalin..?

Skildra ett utbildat samhälles
förfall genom en vanlig
kvinnas ögon.

Erofeev,
Venedikt
Moscow to the
End of the Line
(spotlight
review)
(först
censurerad, sen
utgavs den i sin
helhet 1995)

En mans resa för att hälsa på sin
älskade och sitt barn, skildring av
samtal med hans medresenärer och
egna monologer, mer och mer berusad
och mer och mer surrealistisk, mörk
och fylld med hallucinationer.

Ryssland,
Under
Stalin..?

Samhällskritik. Satir.

Erro-Peralta,
Nora (editor)
Beyond the
Border

Antologi: 15 noveller av
latinamerikanska kvinnliga författare.
Många om familjeförhållanden.

Bland annat
Latinamerika

Många av författarna närmar
sig mer experimentell
litteratur och lämnar
traditionella och stereotypa
bilder av till exempel
kvinnor, hemmet, giftemål
och utbildning.

Pelevin, Victor
A Werewolf
Problem in
Central Russia
and Other
Stories

Samlingsverk 3 noveller: en man
upptäcker att alla runt omkring honom
sover, en annan man finner en grupp
människor i en skog som kan förvandla
sig till varulvar, en kvinna inser att
hennes efterforskningar kan ha
förödande konsekvenser.

Ryssland Liknar sagor för barn, fantasi.
Bland annat satir av Sovjet.
Svart humor. Absurdism.

Pelevin, Victor 
The Blue
Lantern

Samlingsverk 9 noveller: bland annat
om barn som berättar skräckhistorier på
ett läger, två kycklingar som är besatta
av universums natur och
kommunistaktivister som byter kön. 

Ryssland? Politiska anspelningar.
Meningen med livet och
parodi på meningen med
livet. Fantasi, satir, humor.

Pelevkin, Victor
Homo Zapiens

En man som upptäcker en dold talang;
att marknadsföra nyrika gangster i
Ryssland.

Ryssland,
Nutid

Galna Ryssland kolliderar
med kapitalismen.
Kritik mot både öst och väst.
Fantasi, satir, humor.
Absurdism.

Akunin, Boris
The Winter
Queen
(samma övers.
som Pelevkin!
(pseud. för
Grigory
Chkhartishvili)

En ung detektiv tar sig an ett fall som
till en början verkar glasklart, men som
senare för honom tvärs över Europa i
en spännande utredning med en stor
konspiration inblandad.

Ryssland,
Sent 1800-
tal.

Spännande. Deckare.
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Liudmila Petrushevskaia, The Time: Night
Paton, Alan
Too Late The
Phalarope

En vit polis som har en affär med en
svart kvinna. Han blir förrådd och
rapporterad och drar skam över sig och
sin familj.

Sydafrika Skildra omänskligheten med
apartheid genom vanliga
människors ögon.

Platonov,
Andrey
The Foundation
Pit

Grävandet av en grop för en grund till
egentligen en hel stad, förblir bara ett
stort hål på grund av alla ändrade
uppdrag och krav.

Ryssland,
1900-tal

Dystopi. Satir av Sovjet.
Skildra tragiska följderna av
Stalinismen. Ironi.

Pelevin, Victor
The Yellow
Arrow

Ett tåg utan början och slut, som aldrig
stannar på några stationer och är på väg
mot en raserad bro. Ombord finns en
man som försöker komma på ett sätt att
ta sig av tåget.

Ryssland Politisk allegori. Surrealistisk
saga. Liknelsen av livet och
döden som oskiljaktiga.
Fantasi, satir, humor.
Absurdism.

72



Leonid Tsypkin, Summer in Baden-Baden
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Tsypkin, Leonid
Summer in Baden-
Baden

Parallellhistorier: Dels författaren
själv som sitter på ett tåg. Dels om
Dostojevski och hans fru som är på
väg till Tyskland för en fyraårig
vistelse.

På ett tåg mot St
Petersburg,
Ryssland. Vinter;
sent i december,
1900-tal. Resande
mot Tyskland.
April 1867.

Skildra Dostojevski;
passionen för
spelandet, kärlek till
hustrun och
litteraturen. Hustruns
förlåtande kärlek.

Hua, Yu
To Live

(initially banned in
china)

Om en mans förvandling från en
oansvarig son som spelar bort
familjens förmögenhet till en
respekterad och godhjärtad
lantbrukare.

Kina, 1900-tal Livets komplexitet.
Kritiserar
kulturrevolutionen.

Markandaya,
Kamala
Nectar in a Sieve

Om en kvinnlig lantbrukare som
lever i en primitiv by och envist
kämpar för sina nära och kära.

Indien Skildra kvinnans liv,
genom svårigheter.
Tro, hopp, kärlek.

Bunin, Ivan
The Gentleman
from San Francisco
and Other Stories

Samlingsverk: 17 korta noveller. Ryssland &
Frankrike, sent
1800-tal, tidigt
1900-tal.

Inspiration från
författarens eget liv.
Livets förgänglighet.

Erofeev, Venedikt
Moscow to the End
of the Line
(först censurerad,
utgavs i sin helhet
1995)

En mans resa för att hälsa på sin
älskade och sitt barn, skildring av
samtal med hans medresenärer och
egna monologer, mer och mer
berusad och mer och mer
surrealistisk, mörk och fylld med
hallucinationer.

Ryssland 

Under Stalin

Samhällskritik. Satir.

Huxley, Aldous
Brave New World

Det finns inget våld i
framtidsskildringen; alla tas om hand
om, och barn föds i laboratorier.
Huvudpersonen känner att något
saknas och att hans relation till en
kvinna skulle kunna bli mer än vad
som tillåts. 

Framtiden Framtidsvision/varning
Klassfrågor. Avsaknad
av individualism.
Science fiction

Voinovich, Vladimi
The Life &
Extraordinary
Adventures of
Private Ivan
Chonkin 
(tvingades
emigrera)

En soldat som glöms av sin enhet i
en by vid fronten, där han tillslut slår
sig ner och fortsätter som bonde.
Men vid den tyska invasionen
upptäcks han av den hemliga polisen
och jagas. 

Ryssland, 1900-
tal.

Satir och kritik av
ryska samhället under
Sovjettiden. Bland
annat alkoholismen,
byråkratin,
maktmissbruket och
spridandet av pseudo-
vetenskap. Rolig.

Platonov, Andrey
The Foundation Pit

Grävandet av en grop för en grund
till egentligen en hel stad, förblir
bara ett stort hål på grund av alla
ändrade uppdrag och krav.

Ryssland, 1900-
tal.

Dystopi. Satir av
Sovjet. Skildra tragiska
följderna av
Stalinismen.Ironi

Bulgakov, Michail
The Master and
Margarita

Huvudpersonen är magikern Woland
(egentligen Satan) och runt honom
finns en udda grupp; en talande katt,
en poet, Mästaren och Margarita.
Historier inuti historier;
parallellhistorier.

Dels i Ryssland
1900-tal, dels i
Jerusalem
forntid..?

Satir av Sovjet. Svart
komedi, blandar
fantasi med realism.
Tidlösa etiska frågor.
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Leonid Tsypkin, Summer in Baden-Baden
Pelevin, Victor
Buddha´s Little
Finger

Parallellhistorier: dels under ryska
revolutionen, dels en mans tankar på
ett mentalsjukhus 70 år senare.

Ryssland, Ryska
revolutionen.
1919. Moskva
1990-tal.
Psykiatrisk klinik.

Om identitet och
rysslands historia.
Buddhism. Absurdism.

Banti, Anna
Artemisia

(pseud. Lucia
Lopresti)

Om konstnären Artemisia
Gentileschis liv. Hon blir bortgift
med en man som senare lämnar
henne när hon utnämner sig själv till
professionell konstnär.

Italien, 1600-tal. Skildra konstnärens
liv. Psykologiskt
porträtt. Konstnärens
strävan att förverkliga
sig själv.
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Boris Akunin, The Winter Queen
Bok Ämne Ram Intention

Ursprungsfrö:
Akunin, Boris
The Winter Queen
(samma övers. som
Pelevkin. 
pseud. för Grigory
Chkhartishvili)

Fandorin: En ung detektiv tar sig an
ett självmordsfall som till en början
verkar glasklart, men som senare för
honom tvärs över Europa i en
utredning med en stor konspiration
inblandad.

Moskva,
Ryssland,
Europa, Sent
1800-tal.

Spännande. Deckare.
Humor.

Akunin, Boris
Murder on the
Leviathan

Fandorin: Ett mord har begåtts i
Paris. En utredare försöker finna den
skyldige på en båt från England till
Indien. En av passagerarna är
huvudpersonen i The Winter Queen.

Paris, Frankrike.
Ombord på
båten Leviathan
på väg mot
Indien. Sent
1800-tal.

Deckare, spännande.
Spänningarna som ökar
mellan passagerarna på
båten. Många misstänkta
med motiv bland
passagerarna. Humor

Bradby, Tom
The White Russian

Ett par har mördats och ligger
infrusna i isen utanför Vinterpalatset.
En utredare som nyligen kommit
tillbaka från Sibirien, med en fästmö
som är ballerina, löser fallet.

St Petersburg,
Ryssland, 1917

Deckare, spänning.
Mordhistoria. Politik.
Hämnd.

Liss, David
A Spectacle of
Corruption

En man som undersöker ett hotbrev
för en klient blir plötsligt anklagad
för mord och skickad i fängelse för
att hängas. Han lyckas fly och
försöker hitta den som satte dit
honom bland kafeer och bordeller.

London,
Storbritannien.

1700-tal

Mordhistoria. Skildring
av London vid tiden.
Ingående om Tory och
Whig partierna. Thriller.
Humor.

Burdett, John
Bangkok 8

En polis och hans kollega hittar en
mördad man- kollegan blir också
mördad. Polisen försöker hitta
mördaren.

Bangkok,
Thailand.

Nutid

Mordhistoria. Hämnd.
Autentisk bild av
Bangkok. Atmosfären;
droghandel, bordeller
neonljus.

Liss, David
The Coffee Trader

Historiskt om handeln i Amsterdam.
En handlarna har förlorat allt men ger
sig i lag med en kvinna för att sälja
den nya produkten kaffe.

Amsterdam,
Nederländerna.
Judiska
Kvarteren, 1659

Svek, att också vänner
kan ha hemliga avsikter.
Mysterie. Komplex
thriller.

Liss, David
A Conspiracy of
Paper

En judisk ex-boxare driver in skulder,
när han får uppdraget att utreda sin
fars plötsliga död. Han letar ledtrådar
på kafeer, bordeller.

London,
Storbritannien,
1700-tal.

Mordhistoria Historisk
thriller. Skildring av
London vid tiden.
Girighet.

Akunin, Boris
The Turkish
Gambit

Fandorin: Ryssland mot ottomanska
riket. En kvinnas fästman blir
anklagad för spioneri. En rad mord.

Balkan, 1877-78 Krigsroman.
Mordhistoria. Skildrar
bland annat en stark
kvinna.

Camilleri, Andrea
The Terra

Montalbano: Inspektören tar sig an ett
gammalt fall; ett par sedan länge döda
hittas i en grotta med en lerhund
vakandes över dem.

Fiktiv stad,
Sicilien, Italien.
Nutid

Mordhistoria. Skildra en
familjs mörka historia.

dublett - - -
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Boris Akunin, The Winter Queen
Bradby, Tom
The Master of
Rain

En brittisk utredare som flytt från ett
jobbigt förflutet försöker lösa ett fall
med en rysk prostituerad som blivit
sadistiskt mördad.

Shanghai, Kina,
1926

Mordhistoria. Skildring
av staden vid tiden; det
invecklade samhället,
opium, korruption.
Historisk noir, labyrintisk
thriller.

Camilleri, Andrea
The Shape of
Water

Montalbano: Del 1. Inspektör
Montalbano löser fallet med en
mördad lokalpolitiker. Letar
misstänkta bland de med mycket
makt och de korrupta.

Fiktiv stad,
Sicilien, Italien.
Nutid

Mordhistoria. Skildra
Sicilien som en fattigt
bakgård. Montalbano:
humor, cynisk,
medkännande, kärlek till
mat.

76




