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consisting of Jarmo Saarti’s ideas about shelf arrangement 
and a theoretical part consisting of Annelise Mark 
Pejtersen’s different dimensions. The methods used in the 
case study are three interviews with librarians, visits in the 
libraries and searching in the libraries’ OPACs. Furthermore, 
we have summarized relevant literature about this subject in 
a summary of research.  

 
The analysis shows that our three libraries have arranged 
their fiction in a traditional way according to Saarti’s ideas 
about shelf arrangement. The libraries have arranged their 
fiction in alphabetical order and also arranged their most 
popular genres on separate shelves. Furthermore, the 
analysis shows that Pejtersen’s dimensions are not totally 
represented in the twelve books which we retrieved from the 
three libraries’ OPACs. The result of our Master’s thesis is 
that our three libraries have made changes in their she lf 
arrangement to make it easier for their users to retrieve genre 
fiction. The changes in shelf arrangement are made by the 
library staff and no other project has influenced these 
changes and there is no expressed connection between the 
research of fiction and the practical treatment of fiction in 
the libraries. Another result is that the possibility to retrieve 
fiction in OPACs depends on the number of subject headings 
and we think it could be confusing for the users when there 
is no standardization among the OPACs.  
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1. Inledning 
 
En dag under sommaren 2005 när vi arbetade på ett folkbibliotek i Västsverige kom vi 
att prata om att vi båda skulle skriva magisteruppsats inom den närmaste tiden. Vi 
bestämde oss då för att undersöka möjligheten att få skriva tillsammans då en av oss läst 
distansutbildning och den andra studerade heltid. Det visade sig att gå alldeles utmärkt 
och det var bara för oss att komma fram till ett gemensamt ämne. Vi upptäckte att vi 
båda var intresserade av hur folkbibliotek väljer att placera sin skönlitteratur för vuxna 
samt hur folkbibliotekets elektroniska katalog på Internet, Online Public Access 
Catalogue (OPAC), ser ut med avseende på skönlitteraturens återvinningsmöjligheter. 
Vårt intresse för detta problem har vi fått under de år vi arbetat på folkbibliotek när vi i 
det praktiska arbetet fått frågor från användare som efterfrågat viss skönlitteratur och 
som vi i många fall haft svårt att besvara, eftersom vi inte haft tillgång till tillräckliga 
sökverktyg när det gä ller skönlitteratur. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Inom Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är klassifikation och indexering 
verktyg för att återvinna bland annat skönlitteratur i bibliotek. Klassifikation är både 
synlig i hylluppställningen och i OPAC, medan indexering enbart syns i OPAC. De 
flesta svenska folkbibliotek använder sig av Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 
även kallat SAB-systemet, för att klassificera sitt bestånd av dokument (böcker, 
tidskrifter, ljudböcker, musik mm). SAB-systemet är indelat i 25 huvudklasser och med 
24 av dem kan man klassa facklitteratur, medan bara en används för att klassa 
skönlitteratur och det är signum H. Böckerna ställs upp alfabetiskt efter författarnas 
efternamn och det man klassar är formen och vilket språk boken är skriven på, inte 
innehållet. De särskilda tilläggsbeteckningarna för skönlitteratur som man kan lägga till 
huvudklassens signum visar om det är en roman, en novell, ett kåseri, en aforism eller 
ett drama som några exempel (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, 
passim). Med detta klassifikationssystem kan man inte som användare utröna om boken 
är en deckare eller en science fiction roman, utan bara att den är en roman. För att 
komma ifrån detta problem väljer bibliotek ibland att bryta ut viss skönlitteratur och då 
oftast i genrer. Detta gör att det kan se olika ut på våra svenska bibliotek när det gäller 
placering av vuxen skönlitteratur utöver den alfabetiska uppställningen efter 
författarnamn. Gail Harrell vid Wake County Libraries i USA menar att det funnits 
problem med att klassificera skönlitteratur ända sedan den litteraturen blev accepterad 
som litteratur i folkbibliotek. Vidare anser Harrell: ”Because no one classification 
scheme has been adopted as standard or universal, each library or library system decides 
individually on a method or methods for classifying its adult fiction.” (Harrell 1985, s. 
13)  
 
Även Jarmo Saarti tar upp problematiken kring att klassificera skönlitteratur och undrar 
om man skall genreindela utöver den vanliga klassifikationen. Saarti har under 1980- 
och 90-talen arbetat som bibliotekarie på ett antal folkbibliotek i Finland och arbetar 
numera som bibliotekschef vid Kuopio universitetsbibliotek. Hans examensarbete var 
en uppsats om hyllklassificering av skönlitteratur. (Saarti 1999, s. 85)  
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Saarti menar att titeln på en skönlitterär bok sällan är tillräcklig för att man skall förstå 
vad boken handlar om i jämförelse med facklitterära böcker där titeln ofta förmedlar 
innehållet. Enligt Saarti är skönlitteratur det som används mest i folkbibliotek, men trots 
detta och det sätt den används på har forskningen mer fokuserat på bredare frågor som 
biblioteksanvändning, informationsinsamling och informationsåtervinning. 
Bibliotekspersonal blir ofta tillfrågade om de kan rekommendera en bra skönlitterär 
bok, men har inte tillräckliga redskap för att göra detta. Många bibliotekskataloger 
innehåller nästan enbart bibliografiska data och mycket lite eller ingen beskrivning av 
de skönlitterära böckernas innehåll, menar Saarti. (Saarti 2000, s. 6) Det är utifrån 
denna bakgrundsbeskrivning som vi preciserar vår problemformulering. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Med SAB-systemet kan man inte som användare fastställa om en bok är exempelvis en 
deckare eller en science fiction roman, bara att den är en roman och vilket språk den är 
skriven på. Detta innebär att bibliotek ibland bryter ut viss skönlitteratur och då oftast i 
genrer och detta leder till att det kan se olika ut på våra svenska bibliotek, eftersom 
varje bibliotek har egna principer när det gäller placering av vuxen skönlitteratur utöver 
den alfabetiska uppställningen efter författarnamn. Dessutom finns ett problem med 
bibliotekens OPACs där användarna kan ha svårighet att finna en skönlitterär roman, till 
exempel inom ett visst ämnesområde, om de inte känner till vare sig författare eller titel. 
För att lösa detta problem har man på vissa bibliotek börjat ämnesordsindexera 
skönlitteratur för att tala om vad en skönlitterär bok handlar om likaväl som man 
ämnesordsindexerar facklitteratur. (Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista: 
Vuxenlitteratur 2004; Ekvall & Larsson 1997) 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre folkbibliotek i Västsverige valt att 
placera sin skönlitteratur för vuxna i biblioteket och hur skönlitteraturens 
återvinningsmöjligheter i OPAC fungerar i dessa bibliotek. Utifrån det vill vi undersöka 
hur forskningen kring skönlitteraturens placering och återvinningsmöjligheter 
återkopplas i det praktiska biblioteksarbetet, samt om de tre undersökta folkbiblioteken 
påverkats av några svenska projekt som rör förändringsarbete i bibliotek och 
återvinningsmöjligheter av skönlitteratur. 
 
Forskningen kring skönlitteraturens placering och återvinning i bibliotek är omfattande 
och därför är ytterligare ett syfte med vår uppsats att göra en forskningsöversikt för att 
täcka in många aspekter av detta område.  
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1.3.1 Frågeställningar 
 
För att uppnå våra syften använder vi oss av följande frågor: 
 
1. Hur ser kopplingen ut mellan den forskning som finns om skönlitteraturens placering 
och återvinning och det praktiska arbete som utförs i tre utvalda folkbibliotek? 
 
2. Hur ser skönlitteraturens placering ut på tre utvalda folkbibliotek? 
 

a) Hur har respektive folkbibliotek valt att placera sin skönlitteratur för vuxna i 
förhållande till Saartis hylluppställningssystem?  

 (se kapitel 5) 
 

b) Varför och när har vissa genrer brutits ut från den traditionella alfabetiska 
hylluppställningen? 

 
3. Hur fungerar skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i tre utvalda  
folkbiblioteks OPACs? 
 

a) Hur ser möjligheterna ut att använda sig av Annelise Mark Pejtersens 
dimensioner som indexeringsverktyg på 12 utvalda böckers ämnesord?  
(se kapitel 5) 
 
b) Hur fungerar placering och ämnesordsindexering av genreindelade böcker? 

 
 
För att kunna besvara dessa frågor kommer vi att använda oss av olika metoder som en 
fallstudie erbjuder. Den första frågan kommer vi att kunna besvara med hjälp av vår 
forskningsöversikt och vår empiriska undersökning och då främst våra intervjuer, och 
denna fråga är själva huvudfrågan i vår magisteruppsats som de övriga frågorna hjälper 
till att besvara. Frågorna hur de tre folkbibliotekens hylluppställningssystem ser ut och 
varför och när man brutit ut böcker i genrer kommer vi att besvara med de resultat vi 
fått ifrån våra besök på respektive folkbibliotek, samt de intervjuer vi gjort med en 
bibliotekarie på varje folkbibliotek. När vi skall undersöka hur Pejtersens dimensioner 
fungerar ser vi på hur 12 utvalda böcker indexerats i de olika folkbibliotekens OPACs. 
Med hjälp av de 12 böckernas placering, klassifikation och ämnesord kommer vi att 
besvara den sista frågan. 
 

1.4 Avgränsningar och urval 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till folkbiblioteken i STO-regionen vilket 
innefattar kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust. Dessa folkbibliotek ligger i 
grannkommuner som är ganska lika i storlek vad gäller folkmängd och de tre 
folkbiblioteken har ungefär lika stort bestånd av skönlitterära titlar (se kapitel 6). Vi har 
valt dessa tre folkbibliotek eftersom vi vanligtvis besöker dem i vår vardag och ville 
undersöka hur man behandlar sin skönlitteratur där. 
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Ytterligare en avgränsning är att vi har valt att koncentrera vår undersökning till 
huvudbiblioteken inom respektive kommun och det beror på att ett folkbibliotek har 
bokbuss och de två andra folkbiblioteken ett antal filialer. Detta gör att vi vill avgränsa 
undersökningen till tre jämförbara enheter vilket vi anser vara huvudbiblioteken i 
respektive kommun. 
 
Vi har valt att enbart fokusera på skönlitteratur för vuxna i tryckt form med 
katalogsignum Hc.01 och Hce.01 enligt SAB-systemet. Vi har valt bort romaner som är 
placerade som lättläst och storstil och enbart fokuserat på romaner som är antingen 
placerade på hyllsignum Hc, Hce eller genre. Vi vill även påpeka att vi valt att bara 
koncentrera oss på hylluppställning av böcker och inte skyltning av något slag, eftersom 
detta sätt att framhäva litteratur är av en mer kortvarig karaktär. Att ta med all litteratur 
som finns i ett folkbibliotek skulle innebära en för stor undersökning som inte ryms 
inom denna magisteruppsats.  
 
I vår undersökning av skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i OPAC har vi enbart 
använt vissa delar av katalogposten som placering, lokal placering, hylla, klassifikation, 
ämneskod och ämnesord. Eftersom bibliotekskatalogerna skiljer sig åt mellan 
biblioteken så har de olika beteckningar för sättet att beskriva hur böckerna är 
uppställda i biblioteket och därför finns synonymerna klassificering/ämneskod och 
hylla/placering. 
 

1.5 Disposition och definitioner 
 
För att underlätta för läsaren vill vi här presentera en disposition över 
magisteruppsatsens innehåll samt en förteckning över de definitioner som vi använder i 
vår magisteruppsats och som vi redan här vill ta upp så att läsaren har definitionerna 
med sig i sin fortsatta läsning. 
 

1.5.1 Disposition 
 
I fortsättningen av vår magisteruppsats kommer upplägget att vara följande: 
 
Kapitel 2 I detta kapitel redovisar vi de metoder och det tillvägagångssätt vi haft i 

vårt arbete. Vi har använt oss av fallstudien som forskningsstrategi. 
 
Kapitel 3 Här presenterar vi två svenska projekt där man provat på alternativa 

hylluppställningssystem nämligen Kampenprojektet och GÖK-projektet. 
Vi presenterar även två svenska projekt där man skapat nya 
återvinningsmöjligheter i OPAC med hjälp av ämnesord för skönlitteratur. 

 
Kapitel 4 I detta kapitel presenterar vi en forskningsöversikt där skönlitteraturens 

behandling i bibliotek tas upp, såväl när det gäller olika 
hylluppställningssystem för skönlitteratur som dess 
återvinningsmöjligheter i OPAC. Vi nämner också ett antal 
magisteruppsatser som gränsar till vårt ämne och som inspirerat oss i vårt 
uppsatsskrivande. 
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Kapitel 5 Här redovisar vi de praktiska och teoretiska utgångspunkter som vi valt för 
vårt analysarbete. När det gäller den praktiska modellen använder vi oss 
av Jarmo Saartis idéer om hur han anser att bibliotek kan ställa upp sin 
skönlitteratur. När det gäller den teoretiska modellen använder vi oss av 
Annelise Mark Pejtersens AMP-system bestående av dimensionerna ämne, 
ram, författarens intention och tillgänglighet. 

 
Kapitel 6 I detta kapitel presenterar vi de folkbibliotek som ingår i vår undersökning 

och de resultat som vi fått genom besök, intervjuer och sökningar i 
folkbibliotekens OPACs. 

 
Kapitel 7 Här analyserar vi våra resultat från empirin utifrån de två tidigare nämnda 

modellerna. I detta kapitel presenterar vi även de slutsatser som vi kommit 
fram till. Vi ger även några förslag till vidare undersökningar inom detta 
ämnesområde. 

 
Kapitel 8 Här presenterar vi en sammanfattning av hela uppsatsen. 
 
Därefter följer en käll- och litteraturförteckning samt 5 bilagor vilka innehåller följande: 
Bilaga 1 innefattar de genrer som tas upp i ämnesordslistan för skönlitteratur för vuxna 
och som är framställd av Svenska biblioteksföreningen/Specialgruppen för indexering 
av skönlitteratur. Bilaga 2-4 innehåller de frågor vi skickat till respektive bibliotekarie 
på de tre folkbiblioteken som ingår i vår undersökning. Bilaga 5 innehåller 
kompletterande frågor till ovan nämnda bibliotekarier.  
 

1.5.2 Definitioner 
 
För att läsarna skall veta hur vi har definierat följande ord har vi valt att ta med våra 
tolkningar av dem och det är för att underlätta läsarnas förståelse av vår 
magisteruppsats. 
 
Browsing  Med browsing menar vi att det är när en person inte letar 

efter en speciell titel eller författare utan bara letar efter 
någon bok som verkar intressant. Personen kan leta både 
inom ett ämnesområde eller helt förutsättningslöst efter 
något som denne tycker verkar intressant såväl i hylla som i 
OPAC. 

 
Genre  När vi använder ordet genre menar vi deckare, thriller, 

science fiction och fantasy, eftersom det är dessa utbrutna 
genrer som våra undersökta folkbibliotek har gemensamt. En 
komplett översikt över genrer som Svensk 
Biblioteksförening/Specialgruppen för indexering av 
skönlitteratur har arbetat fram finns i bilaga 1. 

 
Hyllsignum Vi använder hyllsignum som synonym till placering i det 

fysiska biblioteket. Ett exempel på hyllsignum är Hc 
(Berntsson 1997, s. 12). 
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Indexering Med indexering menar vi beskrivning av bokens innehåll 
med ämnesord som möjliggör återvinning i OPAC, 
ämnesordsindexering. 

 
Katalogsignum Vi använder katalogsignum som synonym till klassifikation 

eller ämneskod i OPAC (se avsnitt 6.3.1). Ett exempel är 
katalogsignum Hc.01 (Berntsson 1997, s. 12). 

 
Kategorisering Med kategorisering menar vi hylluppställning av 

skönlitteratur i genrer eller kategorier utöver den alfabetiska 
hylluppställningen. 

 
Klassifikation Med klassifikation avser vi i denna magisteruppsats 

klassifikation av skönlitteratur enligt SAB-systemet för 
hylluppställning och återvinningsmöjlighet, men i den 
tidigare forskning som finns har vi upptäckt att klassifikation 
av skönlitteratur även kan betyda kategorisering eller 
genreindelning. Vi vill påpeka att klassifikationskoden kan 
finnas synlig både på boken i form av hyllsignum och i 
katalogposten i form av katalogsignum i OPAC, till skillnad 
från ämnesord som bara är synliga i OPAC. 

 
Skönlitteratur  När vi skriver om skönlitteratur i vår magisteruppsats menar 

vi romaner för vuxna med katalogsignum Hc.01 och Hce.01 
enligt SAB-systemet. 

 
Återvinningsmöjlighet Vi menar beteckningar från BOOK-IT:s och LIBRA III:s 

OPACs katalogposter som placering, lokal placering, hylla, 
klassifikation, ämneskod och ämnesord, vilka återvinns när 
en sökning efter exempelvis en bok görs i OPAC och som 
sedan skall gå att hitta på den hylla som anvisas i 
katalogposten. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
 
Vi har använt oss av fallstudien som en forskningsstrategi när det gäller vår 
magisteruppsats. Detta kan motiveras med att vi undersöker ett fåtal enheter och 
studerar saker och ting i naturligt tillstånd. Martyn Denscombe skriver att fallstudien är 
en forskningsstrategi och inte en metod (Denscombe 2000, s. 44). Han menar att en av 
fallstudiens starka sidor är att den tillåter flera metoder beroende på de omständigheter 
och de speciella krav som gäller för situationen (Denscombe 2000, s. 43). Utifrån detta 
har vi valt att arbeta med följande metoder och tillvägagångssätt i vår fallstudie och de 
är litteraturstudier, tre intervjuer, orienterande besök på folkbiblioteken samt en 
undersökning av ett antal titlars ämnesordsindexering i de tre utvalda folkbibliotekens 
OPACs. Rolf Ejvegård skriver att syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett 
stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får 
representera verkligheten (Ejvegård 2003, s. 33). I vår magisteruppsats undersöker vi tre 
folkbibliotek vilka är tre unika fall som utgör exempel på lösningar hur folkbibliotek har 
valt att placera sin skönlitteratur och göra den återvinningsbar. 
 
Denscombe talar om olika val som görs med utgångspunkt i ”ändamålsenlighet” i 
uppsatsarbetet och vi anser att vår studie faller inom det som han kallar ”den typiska 
undersökningsenheten”, eftersom våra tre fall i mångt och mycket liknar andra 
folkbibliotek som likaväl hade kunnat väljas (Denscombe 2000, s. 44f.). Denscombe 
skriver att: ”även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är det också ett 
exempel som ingår i en bredare kategori.” (Denscombe 2000, s. 48) Vidare menar 
Denscombe att: ” Möjligheten att generalisera resultaten från fallstudien till andra 
exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma 
typ.” (Denscombe 2000, s. 49) Det våra tre undersökta folkbibliotek har gemensamt 
med övriga folkbibliotek anser vi vara att alla folkbibliotek har en samling skönlitteratur 
för vuxna som på ett eller annat sätt skall tillgängliggöras för användarna. Ett annat 
gemensamt drag är att skönlitteraturen för vuxna oftast klassificeras efter SAB-systemet 
på folkbibliotek. Vi kan dock ändå inte fullt ut göra gällande att vårt resultat stämmer in 
på alla folkbibliotek, men vi anser att vår undersökning skulle kunna utföras på andra 
folkbibliotek. 
 
När vi skulle börja samla in material till vår uppsats gjorde vi ett första orienterande 
besök (2006-01-26) på de tre folkbibliotek som vi valt att avgränsa oss till och då 
studerade vi hur man placerat sin skönlitteratur för vuxna på hyllorna i det fysiska 
biblioteket. Vi tittade efter om de skönlitterära böckerna var märkta med 
klassifikationssignum eller etiketter och om böckerna var alfabetiskt uppställda eller 
uppställda efter genrer. 
 
Därefter ägnade vi oss åt litteraturstudier för att ta reda på vad som skrivits om detta 
problem tidigare och hur forskningen sett ut hittills. Jarl Backman menar att 
litteraturgenomgången kanske är den viktigaste fasen i hela uppsatsarbetet, eftersom det 
är där som man finner teorier, begrepp och metoder som tidigare använts i forskningen 
(Backman 1998, s. 26f. ). I de artiklar, böcker och magisteruppsatser som vi läste fick vi 
ytterligare förslag till vidare läsning om våra problem i deras litteraturförteckningar. Vi 
har sökt efter litteratur i databaser som faller inom B&I:s ram för dessa databaser täcker 
det ämnesområde vår magisteruppsats handlar om. För att inte helt utesluta andra källor 
har vi även sökt i artikeldatabaser och större bibliotekskataloger i Sverige. 
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Efter våra besök på de tre folkbiblioteken uppkom ett antal frågor som vi ville ha svar 
på och då bestämde vi oss för att boka in tre intervjuer med bibliotekarier som har 
skönlitteratur för vuxna inom sitt ansvarsområde. Intervjufrågorna fick de ta del av 
innan själva intervjun. Efter att vi distribuerat våra frågor till respektive bibliotekarie 
kom vi dock på ytterligare två frågor och dessa lades till vid intervjutillfället, förutom 
när det gäller Orusts bibliotek som fick alla frågor på en och samma gång innan 
intervjutillfället. Våra frågor är strukturerade, vilket innebär att de på förhand är givna, 
både vilka frågor som skall ställas och hur de skall formuleras (Ejvegård 2003, s. 49). I 
vårt fall får inte alla intervjuade exakt samma frågor då vi ställt i ordning frågorna efter 
de funderingar som uppkom vid våra första besök på folkbiblioteken. Vi använder oss 
av öppna svar vilket innebär att respondenterna får svara fritt och inte har olika 
svarsalternativ att välja mellan (Ejvegård 2003, s. 49). Vid intervjutillfällena upptäckte 
vi att vi fick förtydliga den tredje frågan då vi varit otydliga i vår formulering. Detta 
insåg vi när vi under intervjuerna märkte att våra informanter inte förstått vad vi frågat 
efter (se bilagorna 2-4). I efterhand inser vi att vi borde ha provat frågorna på någon 
som inte ingår i vår undersökning, men som ändå är insatt i biblioteksfrågor, för att 
kontrollera hur dessa frågor fungerade i praktiken. 
 
Vi valde att förlägga högst en intervju per dag på varje folkbibliotek för att våra intryck 
under intervjun skulle hinna lägga sig innan det var dags för nästa. Dock ville vi få dem 
gjorda inom en kort tidsram och det visade sig att de bibliotekarier vi ville träffa kunde 
ställa upp på en intervju redan under en och samma vecka. 
 
Eftersom vi inte hade så många frågor och de i sig var korta och konkreta och inte 
krävde några längre svar, valde vi att inte använda oss av en bandspelare under 
intervjuerna utan vi antecknade istället flitigt båda två. Pål Repstad skriver att det finns 
vissa fördelar med att man är två när man intervjuar. Då kan den ena intervjuaren ha det 
huvudsakliga ansvaret för att frågemanualen följs och den andra kan spontant ställa 
oförberedda frågor utifrån de svar som ges (Repstad 1999, s. 84). I vårt fall uppstod 
spontana frågor men de var mer till för att bekräfta att vi uppfattat informanten korrekt 
och ledde inte till ny information utöver de frågor vi hade förberett dem på. Ytterligare 
en fördel med att vara två som intervjuar är att man tillsammans kan diskutera sina 
tolkningar och uppfattningar av intervjun efteråt, menar Repstad (Repstad 1999, s. 84). 
Vi valde att följa detta mönster och turades om att vara den intervjuare som hade 
huvudansvaret att se till att frågemanualen följdes. 
 
Vidare skriver Repstad att det är viktigt att man direkt efter en intervju utan bandspelare 
ser till att skriva ett fylligare referat efter de anteckningar som man gjort under intervjun 
(Repstad 1999, s. 85). Vi satte oss ihop direkt efter varje intervju och skrev ned allt vi 
kunde komma ihåg från intervjun fråga för fråga. 
 
Varje intervju tog cirka 30-40 minuter och i slutet på intervjuerna frågade vi 
informanterna om det gick bra att vi hörde av oss igen ifall det var så att vi kom på 
något nytt som vi inte frågat om under intervjun. Detta gick bra för samtliga 
informanter. Ejvegård menar att det är bra om man i slutet av intervjun hör efter om 
man kan återkomma till informanten om det skulle behövas. En sådan 
uppföljningsintervju kan då klaras av per telefon och behöver inte ta mer än några 
minuter. (Ejvegård 2003, s. 53) Vi har under arbetets gång fått komplettera med 
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ytterligare två frågor som vi via e-mail sände till de bibliotekarie r som vi intervjuat på 
de tre folkbiblioteken (se bilaga 5). 
 
Efter våra första orienterande besök på folkbiblioteken samt efter våra intervjuer fick vi 
fram ett antal genrer som biblioteken har gemensamt och de är deckare, thriller, fantasy 
och science fiction. För att definiera dessa genrer har vi använt oss av ämnesordslistan 
Att indexera skönlitteratur (se bilaga 1). Sedan sökte vi i Tjörns OPAC i det avancerade 
sökfältet där vi valde inställningarna huvudbibliotek, skönlitteratur och vuxenlitteratur 
på de fyra ovan nämnda genrerna för att få fram ett antal titlar inom varje genre. Vi har 
sökt på de genrer som biblioteken har gemensamt och när det gäller genren thriller har 
vi använt oss av stavningen thriller med trunkering, eftersom vi har märkt att vissa 
böcker är indexerade med pluralformen thrillers. Vi fick fram en träfflista på titlar som 
vi sedan kontrollerade att både Stenungsund och Orust också hade för att vi skulle 
kunna göra en jämförelse dem emellan. Vi lade fokus på att få så stor spridning som 
möjligt på titlarna och vi ville också använda titlar som vi ansåg ligga på gränsen mellan 
olika genrer. Utifrån våra egna erfarenheter av arbete i bibliotek försökte vi välja ut 
några titlar som vi anser vara gränsfall mellan olika genrer, men det var inte helt enkelt 
att hitta sådana. Det visade sig heller inte vara självklart att en specifik titel fanns på 
samtliga tre folkbibliotek, utan vi nöjde oss med att välja ut tre titlar från varje genre 
som undersökningsmaterial, vilket blev totalt 12 titlar. När vi skulle undersöka de 
utvalda böckernas ämnesord har vi använt oss av det förinställda sökfältet, eftersom vi 
då redan hade gjort ett bokurval. Vi undersökte sedan titlarnas placering, lokal 
placering, hylla, klassifikation, ämneskod samt ämnesord för att få fram hur 
skönlitteraturens återvinningsmöjligheter fungerar på de tre folkbiblioteken. Därefter 
analyserade vi dessa 12 titlars ämnesord i varje folkbiblioteks OPAC utifrån Annelise 
Mark Pejtersens AMP-systems dimensioner (se kapitel 5). Genom de valda böckernas 
ämnesord ville vi undersöka om AMP-systemets olika dimensioner fanns 
representerade.  
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3. Svenska projekt 
 
Innan vi går in på den egentliga forskningsöversikten vill vi lyfta fram några svenska 
projekt som rör skönlitteraturens placering och återvinningsmöjligheter, eftersom den 
forskning vi tar upp mestadels fokuserar på utländska förhållanden. 
 

3.1 Projekt där man provat alternativa hylluppställningssystem i 
bibliotek 
 
I Sverige har det genomförts två större projekt där man arbetat med förändringar inom 
biblioteksverksamheten och där man bland annat provat alternativa sätt att placera sina 
litteratursamlingar. 
 

3.1.1 Kampenprojektet 
 
År 1989 startade Kampenprojektet, vilket är en förkortning av Kamp mot de räta 
linjernas tyranni. Syftet med projektet var att undersöka om ett kontinuerligt 
förändringsarbete kunde utveckla folkbiblioteksverksamheten. Initiativtagare till 
projektet var ett antal barnbibliotekskonsulenter som inspirerats av seminarier och 
föreläsningar om förändringsarbete i bibliotek och som hölls av den danska 
bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen. Arbetsgruppen som bildades erhöll 480 000 kr 
från Statens Kulturråd för att kunna genomföra projektet under en treårsperiod. Dessa 
pengar skulle användas till seminarier, föreläsningar och konferenser. (Kampenprojektet 
1994, s. I) 
 
Från början var det 22 bibliotek som var intresserade av att delta i Kampenprojektet 
(Kampenprojektet 1994, s. 1). När projektet påbörjades återstod 18 av dessa bibliotek 
och när projektet avslutades 1992 var 12 bibliotek kvar. De deltagande biblioteken 
fanns i kommunerna Gotland, Hofors, Hylte, Härnösand, Kalmar, Luleå, Nacka, 
Trelleborg, Uppsala, Åre, Åstorp och Östersund. (Ahlén 1993, s. 6f.) 
 
Kampenprojektet skulle vila på tre grundpelare, vilka för det första var en 
seminarieserie som skulle stimulera till nya idéer och nya projekt ute hos de deltagande 
biblioteken. Den andra grundpelaren var erfarenhetsbyte mellan biblioteken och den 
tredje grundpelaren var en idékatalog där man skulle presentera alla lyckade eller 
mindre lyckade projekt. (Kampenprojektet 1994, s.1) Det som gjorde Kampenprojektet 
speciellt var att det utgick från de anställdas egna initiativ. Det praktiska 
förändringsarbetet bestod bland annat av att man skulle tänka på biblioteksrummet, 
hylluppställning, bokuppställning, skyltning, gallring och översynen av medierna utifrån 
användarnas perspektiv. Projektet resulterade i fortsatt förändringsarbete för att göra 
biblioteken mer användarvänliga även efter det att projektet avs lutats. (Ahlén 1993, s. 
61ff.) 
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3.1.2 GÖK-projektet 
 
GÖK-projektet påbörjades 1991 och det höll på i tre år. I projektet deltog Linnéstadens 
bibliotek i Göteborg, huvudbiblioteket i Örnsköldsvik och Kalmar stadsbibliotek med 
huvudbibliotek och filialer. Projektet fick namnet GÖK-projektet efter den första 
bokstaven i de deltagande städernas namn. (Modigh 1995, s. 10) 
 
Det huvudsakliga syftet med projektet var att göra biblioteket och dess samlingar 
tillgängliga för såväl den vane som den ovane användaren. Man ville också pröva vad 
ett ökat låntagarinflytande innebar för bib liotekens bokurval. Det var Kulturrådet som 
angav projektets mål och ramar, men de deltagande biblioteken hade ändå fria händer 
att prova olika sätt för att nå det uppsatta målet. Bland annat provade man att gå ifrån 
den vanliga hylluppställningen enligt klassifikationssystemet, för att istället ordna en del 
av beståndet efter genrer och ämnen. Man provade också nya idéer för skyltning och 
exponering av böcker. En annan idé var att låntagarna inte skulle behöva vänta länge på 
en beställd bok, vilket innebar att man tvingades gå igenom och effektivisera inköps- 
och beställningsrutinerna. Ytterligare en idé var att användarna aktivt uppmanades att 
lämna in inköpsförslag för att låntagarinflytandet över bokurvalet skulle öka. (Modigh 
1995, s. 10f.) 
 
En våldsam debatt utbröt dock angående projektet. Den främsta kritiken riktades mot 
Kalmar stadsbibliotek som gjorde en omfattande gallring av sitt bokbestånd, men man 
kritiserade också metoden att låta användarna styra inköpen i så stor grad, vilket 
kritikerna befarade skulle sänka kvalitén på bokbeståndet. (Modigh 1995, s. 10f.) 
 
Efter att GÖK-projektet hade avslutats gjordes en utvärdering 1995 av det brittiska 
företaget Comedia där tre konsulter fick var sitt bibliotek att utreda (Evaluating the 
GÖK-project 1995, s. 5). De kom fram till att GÖK-projektet hade varit lyckat i 
förhållande till de mål som varit uppsatta, som exempel kan nämnas att 
besöksstatistiken ökade och trots att användarna fick vara med och bestämma över 
bokinköpen försämrades inte bokkvalitén som man från kritikernas håll hade befarat. 
Ytterligare några positiva effekter var att samarbetet mellan bibliotek och bokhandel 
gjorde att bibliotekspersonalen blev mer insatt i bokmarknaden och att biblioteken även 
utvecklade nya tjänster som till exempel att köpa in musik på CD efter användarnas 
önskemål. (Evaluating the GÖK-project 1995, s. 12ff.) 
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3.2 Projekt där man skapat nya återvinningsmöjligheter med 
ämnesord för skönlitteratur 
 
Två svenska projekt som är av intresse för vårt ämnesområde är EDVIN och 
ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur. 
 

3.2.1 EDVIN 
 
Mölndals stadsbibliotek presenterade 1996 ett sätt att få svar på vanliga frågor om 
skönlitteratur för vuxna genom databasen EDVIN, utvecklat ur deras lokala 
databassystem BIBS. EDVIN är en ämnesords- och genredatabas för skönlitteratur och 
biografier. Inga-Lill Ekvall, pensionerad bibliotekarie, och Sibyl Larsson, bibliotekarie 
vid Mölndals stadsbibliotek, ligger bakom konstruktionen av databassystemet och de 
påpekar att EDVIN inte är en tesaurus. Indexeringen av skönlitteraturen och 
biografierna började 1992. Bakgrunden till databasen var att man ville underlätta det 
dagliga arbetet med att kunna svara på frågor om romaner tillhörande ämnen, teman 
eller genrer som deras användare ofta frågade om. Ekvall och Larsson har under årens 
lopp kommit fram till att användarna frågar på tre olika sätt när de vill finna sin bok 
(Ekvall & Larsson 1997, s. 81ff.):  
 

1. De frågar efter en skönlitterär bok om ett speciellt ämne 
2. De frågar efter en skönlitterär bok som liknar en bok de läst och som de ansåg 

var bra 
3. De frågar efter en skönlitterär bok som de hört talas om på något sätt och där de 

inte känner till varken författare eller titel 
 

3.2.2 Ämnesordslista för skönlitteratur Att indexera skönlitteratur 
 
Under de senaste åren har två ämnesordslistor för skönlitteratur arbetats fram. År 2001 
bildades en specialgrupp, Specialgruppen för indexering av skönlitteratur, inom Svensk 
Biblioteksförening. Deras uppgift var att sammanställa två ämnesordslistor, en för 
skönlitteratur för vuxna och en för barn- och ungdomslitteratur, samt en handledning i 
indexering av skönlitteratur. En styrgrupp organiserades och två arbetsgrupper bildades 
för det praktiska arbetet. Finansiärer till projektet var Svensk Biblioteksförening, 
BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling) 
och Statens Kulturråd och projektet har administrerats av Stockholms stads- och 
länsbibliotek. Sommaren 2001 påbörjades arbetet och det slutfördes under våren 2004. 
(Att indexera skönlitteratur: Handledning 2004, s. 3) I maj 2005 bildades en kommitté, 
Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur, som 
skall ta hand om dessa ämnesordslistor och uppdatera dem kontinuerligt. 
Ämnesordslistorna kommer även att läggas ut i digital form på Svensk 
Biblioteksförenings hemsida. (Svensk Biblioteksförening 2005-11-23) 
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Ämnesordslistan för skönlitteratur för vuxna består av sex huvudfacetter och dessa är 
uppdelade på 22 grupper. Varje grupp består av ett antal undergrupper och det är olika 
många beroende på ämne. Den systematiska delen består av dessa sex huvudfacetter 
som högsta nivå (Att indexera skönlitteratur: Handledning 2004, s. 10f.): 
 
1) Genre  beskriver vilken eller vilka genrer som ett visst verk eventuellt tillhör. 

Varje genre är försedd med en kort definition (Genrerna finns uppräknade 
i bilaga 1). 

 
2) Tid  anger den tid då verket utspelar sig. Tidsangivelsen kan antingen bestå av 
 siffror eller namngivna epoker, till exempel Medeltiden. 
 
3) Plats  ger en inramning av verket genom att ange den plats och/eller miljö där 
 handlingen tilldrar sig. 
 
4) Ämne  beskriver verkets centrala ämnen och motiv. Indexeraren har här ett rikligt 

utbud av ämnesord till sin hjälp. 16 av de 22 grupperna tillhör denna 
facett. 

 
5) Person  beskriver hur namn på personer, verkliga eller fiktiva, skall behandlas. 
 
6) Form  beskriver vilken form verket har, till exempel noveller, lyrik eller essäer. 
 
År 2002 genomfördes en provindexering av ämnesordslistan för vuxna och 
handledningsboken. I provindexeringen deltog 24 bibliotekarier med olika erfarenhet av 
indexering och från olika bibliotek. De fick till uppgift att indexera 21 skönlitterära verk 
och resultatet visade att deltagarna var relativt överens om vilka titlar som var lätta 
respektive svåra att indexera. Vidare visade det sig att de flesta var överens om tre till 
fyra likadana ämnesord på varje titel och att svåra böcker blev bättre indexerade om de 
var lästa innan. Det framkom också att det inte alltid var avgörande för resultatet om 
bibliotekarien hade tidigare vana vid indexering eller inte. (Att indexera skönlitteratur: 
Handledning 2004, s. 12) 
 
Enligt Lena Lundgren vid Länsbiblioteket i Stockholms län är förhoppningen med dessa 
ämnesordslistor och handledningsboken att sprida kunskap om indexering av 
skönlitteratur samt att öka antalet indexerade skönlitterära böcker. Specialgruppen för 
indexering av skönlitteratur vill också förbättra möjligheterna till att göra 
skönlitteraturen mera tillgänglig för användare och bibliotekarier, menar Lundgren. (Att 
indexera skönlitteratur: Handledning 2004, s. 3) 
 
 
 



 14 

4. Forskningsöversikt  
 
Den forskning som vi har funnit i vår litteratursökning är relativt gammal, men vi har 
ändå valt att ta med den eftersom den berör våra syften. Forskningen kring skönlitteratur 
i bibliotek är omfattande och ett av våra syften är att täcka in en så bred bild av detta 
område som möjligt genom att göra en forskningsöversikt. Dock har vi fått begränsa oss 
till att hålla oss till de texter som rör våra syften och kan inte hävda att 
forskningsöversikten är fullständig. 
 
Vi vill påpeka att forskarna använder begreppet klassifikation även när de diskuterar 
kategorisering och genreindelning av skönlitteratur och inte som vi här i Sverige 
använder begreppet klassifikation när vi delar in skönlitteraturen efter SAB-systemet, då 
man inte klassar romanen efter dess innehåll utan efter språk och form. 
 

4.1 Olika hylluppställningssystem för skönlitteratur 
 
Enligt John Dixon, tidigare chef för katalogiseringen vid London Borough of Tower 
Hamlets, är kategorisering en praktisk form av klassificering. Länge har sättet att 
placera böcker efter författarens efternamn varit det enda sättet att arrangera 
skönlitteratur på i hyllorna. Fördelarna har varit att bibliotekarien bara haft en enda lång 
sektion att placera skönlitteraturen på, samt att användarna bara varit hänvisade till en 
enda plats i biblioteket. (Dixon 1986, s. 162f.) Dixon påpekar dock att det nuförtiden 
exempelvis finns så många olika slags format och lä sbarhetsnivåer på de skönlitterära 
böckerna att det uppstått behov att skapa parallella eller andra hyllarrangemang, men 
han vill ändå inte helt frångå det alfabetiska uppställningssättet trots att det uppkommit 
nya sätt att dela in skönlitteraturen på. Han tar upp tre sätt som låter den alfabetiska 
uppställningen vara kvar, men som framhäver vissa teman i böckerna och de är (Dixon 
1986, s. 163):  
 

• Genom att skylta 
• Genom att publicera ämnes/författarlistor 
• Genom att sätta en genreetikett på bokryggen  

 
Vidare menar Dixon att om man sätter etiketter på bokryggarna på de böcker som har 
vissa utmärkande teman i sitt innehåll, så kan boken marknadsföras mer än författaren. 
Detta sätt gör att användarna verkligen går runt bland hyllorna och letar, det vill säga 
användaren kan både hitta sådant som är märkt inom ett tema men även annan 
skönlitteratur som är svår att etikettera. Ett sätt att helt frångå den traditionella 
placeringen efter författare är kategorisering, vilket Dixon kallar hyllkategorisering. 
Böcker med samma tema bryts då ut och placeras på egna hyllor. Dixon menar att det 
finns både för- och nackdelar med hyllkategorisering. (Dixon 1986, s. 163) 
 
Fördelarna med kategorisering är att (Dixon 1986, s. 164): 
 

• Användare som vet att de är intresserade av ett visst tema bara har en plats att gå 
till  

• Bibliotekarien snabbt kan se hur populära de böcker är som står placerade för sig 
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• Det möjliggör för bibliotekarien att referera till facklitteratur med liknande 
innehåll 

• Det minskar behovet av tryckta ämnes/författarlistor  
 
Nackdelarna med kategorisering är att (Dixon 1986, s. 164f.): 
 

• Kategorisering styr författare, titlar och läsare till bestämda avdelningar 
• Bara en del av all skönlitteratur får uppmärksamhet, den kategoriserade 
• Både användare och bibliotekarier blir lata, eftersom de inte bryr sig om att leta 

efter böcker utanför kategorin 
• Böcker som attraherar olika läskretsar klumpas ihop på en plats 
• Böcker som innehåller flera teman placeras bara på en plats, efter en kategori 
• Skönlitteratur och facklitteratur blandas under samma tema, och med det menar 

Dixon att en person som läser deckare inte nödvändigtvis vill läsa om brott och 
straff i verkligheten  

 
Vi ser att Dixon har funnit fler nackdelar än fördelar med kategorisering och han 
avrundar sin kritik med att säga att: ”Categorization is really rather a suspect method of 
promotion: it applies only to some types of fiction…” (Dixon 1986, s. 166) och han 
frågar sig om det inte är bättre att marknadsföra den skönlitteratur som inte så lätt går att 
kategorisera. 
 
Merete Høeberg Nielsen och Tina Henneberg Zoega gjorde en undersökning i sitt 
slutarbete vid Biblioteksskolen i Aalborg som visade att användarna gärna läste böcker 
av en och samma författare eller grupp av författare, men att användarna inte var 
ovetande om att viss litteratur även kunde tillhöra olika genrer. Flertalet av användarna 
önskade inte att den alfabetiska uppställningen uppdelas i flera permanenta genre- och 
ämnesgrupper, för de tycker att skönlitteraturen splittras på detta sätt och att det även 
kan resultera i ett statiskt läsmönster. (Nielsen & Zoega 1997, s. 35) Nielsen och Zoega 
påpekar att det man bör tänka på när man skall indela skönlitteratur i genrer är att inte 
göra genreindelningen statisk, utan de menar att genrerna skall kunna ändras om de inte 
längre är aktuella eller populära. Vidare menar Nielsen och Zoega att man bör vara 
försiktig med för stora förändringar i sättet att ställa upp skönlitteraturen i och med att 
deras informanter gick in i ett bibliotek med en förkunskap om hur litteratur är uppställt 
i biblioteket. (Nielsen & Zoega 1997, s. 37) 
 
En amerikansk bibliotekarie som tidigt började diskutera alternativa sätt att placera 
skönlitteratur för vuxna var William Alanson Borden. Redan 1909 konstaterade han att 
det bara var de allra senaste böckerna som efterfrågades av användarna i biblioteket, 
medan böcker som bara var några år gamla stod orörda på hyllorna. Han försökte finna 
en lösning till att även de äldre böckerna skulle bli utlånade. Borden menade att en 
uppställning av böckerna enbart efter författare och titel inte var tillräckligt för att 
förmedla böckerna. Han ansåg att man istället skulle placera böckerna efter deras 
innehåll. Borden provade det nya sättet att placera böckerna efter deras innehåll under 
två år och han kom fram till att efterfrågan på de allra senaste böckerna minskade, 
medan hans alternativa sätt att ställa upp böcker på gjorde att de äldre böckernas 
cirkulation ökade. (Borden 1909, s. 264f.) 
 
Harrell (se avsnitt 1.1) tar upp en enkätundersökning där syftet med undersökningen var 
att identifiera olika metoder som bibliotek använder för klassificering, placering och 
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skyltning av skönlitteratur för vuxna. I undersökningen togs bland annat frågan om 
genreindelning upp och man fann att 46 av 49 deltagande bibliotek använde sig av 
genreindelning när det gällde att placera och organisera skönlitteratur för vuxna. 
(Harrell 1985, s. 13f.) 
 
Harrell skriver att det finns tre sätt som folkbibliotek kan använda för att framhäva olika 
typer av skönlitteratur. Hälften av de folkbibliotek som undersöktes använde sig av de 
tre metoderna vilka är (Harrell 1985, s. 14): 
 

1) Separata hyllarrangemang 
2) Etiketter på bokryggarna 
3) Beskrivning i bibliotekskatalogen  

 
Jacquelyn Sapiie, rådgivare inom Library Services vid the American Bible Society i 
New York, skriver om samma undersökning som Harrell och hon har kommit fram till 
samma slutsats som Harrell att det finns tre olika sätt för hur man framhäver de 
skönlitterära böckerna när de är genreindelade. Sapiie kom fram till att 67 % av de 
undersökta biblioteken använder sig av beskrivningen i bibliotekskatalogen. (Sapiie 
1995, s. 150) Vidare menar Sapiie att det kan finnas olika anledningar till att göra 
förändringar i biblioteket och dessa kan delas in i fyra kategorier (Sapiie 1995, s. 145f.): 
 

1) Det finns en önskan att möta användarnas behov 
2) Det finns ett förklarat missnöje med klassifikationssystemet 
3) Man vill utföra förändringen som ett experiment 
4) En förändring av omständigheterna ger en möjlighet till en ny syn på biblioteket, 

dess användning och service  
 
Sapiie menar att det uppstår vissa fördelar när man genomfört en omorganisation av 
bokbeståndet genom att arrangera böckerna på ett användarvänligt sätt (så kallad reader-
interest arrangement). Dessa fördelar är till exempel att det blir lätt att överblicka vilka 
böcker som finns inom en viss genre och man kan lättare se om bokcirkulationen ökar 
inom genren. (Sapiie 1995, s. 151) 
 
En forskare som kommit fram till att genreindelning ökar bokcirkulationen är Sharon L. 
Baker, tidigare professor inom B&I på Iowa universitet. Baker genomförde 1985 en 
undersökning där tre olika stora folkbibliotek i North Carolina deltog. Biblioteken var 
Denton Public Library (2500 skönlitterära vuxenböcker), Thomasville Public Library 
(6000 skönlitterära vuxenböcker) och Lexington Public Library (15500 skönlitterära 
vuxenböcker). Hon skriver att användare som browsar på stora bibliotek lättare kan 
välja vilken sorts skönlitteratur de vill ha om biblioteket klassificerar sin skönlitteratur i 
genrer. Däremot behövs inte sådan klassifikation på små bibliotek, eftersom browsare 
där inte har så stort bokbestånd att välja bland. Hon menar att det finns två metoder som 
bibliotekspersonalen kan använda sig av för att öka användningen av utbrutna böcker 
(Baker 1988, s. 366):  
 

1. Att märka bokryggarna på böcker som tillhör en viss genre och sedan integrera 
dessa på den vanliga skönlitterära hyllan  
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2. Att märka bokryggarna på böcker som tillhör en viss genre och sedan fysiskt 
separera dessa böcker från den vanliga skönlitterära hyllan och istället ha en 
egen hylla för dessa  

 
Syftet med undersökningen var att dela in och märka viss skönlitteratur i genrer och att 
separera den från den övriga skönlitteraturen (Baker 1988, s. 368). Lexington prövade 
också att ha den genremärkta skönlitteraturen integrerad bland den övriga 
skönlitteraturen (Baker 1988, s. 374f.). Undersökningen gick ut på att se om 
genreindelad skönlitteratur kan leda till att browsare blir mer fokuserade i sina val och 
om den genreklassificerade skönlitteraturen ökar i cirkulation (Baker 1988, s. 367). 
Bakers slutsats är att klassifikation av skönlitteratur i genrer gör det lättare för de som 
browsar i bibliotek som har stora samlingar, eftersom det blir lättare för dem att välja 
den typ av bok som de känner passar deras behov. Vidare menar hon att båda sätten att 
genreindela skönlitteraturen, dels att sätta den genremärkta skönlitteraturen för sig eller 
dels integrerat, kan öka bokcirkulationen markant, även om en utvärdering av resultaten 
från Lexingtons bibliotek antyder att den fysiskt separerade klassificerade 
skönlitteraturen ökade avsevärt mer i cirkulation än den skönlitteratur som enbart var 
märkt med genreetiketter och integrerad. Hon påpekar också att bibliotekets storlek 
skall avgöra om det skall till en klassifikation av dess skönlitteratur eller inte. Slutligen 
skriver Baker att hennes studie bekräftar Bordens teori om att klassifikation av 
skönlitteratur kan väcka browsares intresse för att finna andra författare som skriver 
inom samma genre, vilket de kanske hade missat om skönlitteraturen inte varit 
klassificerad i genrer. (Baker 1988, s. 374) 
 
Liksom Baker påpekar Mary Ørvig, före detta barnbibliotekarie i Stockholm, att det är 
avgörande hur stort bokbestånd ett bibliotek har för hur man arrangerar sina böcker 
utöver klassifikationssystemet (Ørvig 1955, s. 223). Hon menar att det inte handlar om 
ett nytt klassifikationssystem utan att det istället är ett sätt att arrangera böcker som kan 
användas utan att man behöver ändra klassificeringssystemet. Genom detta vill man 
lyfta fram böcker till de användare som browsar för vanligen har biblioteken satsat på 
den andra gruppen: studenter, forskare och de som vill ha en bestämd bok och som kan 
använda sig av katalogen. Varje ny generation påverkar bibliotekens bestånd med nya 
frågor tillhörande den nya generationen. (Ørvig 1955, s. 224) 
 
Även Saarti menar att klasserna alltid bör väljas för att passa bibliotekets storlek och 
användare (Saarti 1992, s. 24). Det är viktigt menar Saarti att man skiljer 
hyllklassificering av skönlitteratur från indexering och klassificering av skönlitteratur. 
Meningen med hyllklassificering är att dela upp stora samlingar i mindre enheter. Saarti 
refererar till Mirja Ivonen som menar att vi inte skall tala om genreklasser utan 
genretyper för att: ”…genres are not classes that exclude each other. ”(Saarti 1997, s. 
160) 
 
Det finns två huvudorsaker till varför man inte hyllklassificerat och heller inte indexerat 
skönlitteraturen på folkbiblioteken och de är enligt Saarti (Saarti 1997, s. 161):  
 

1. Bibliotekarier vill inte kategorisera skönlitteratur för att den kan tolkas 
individuellt 

 
2. Bibliotekarier har varit rädda för att ”mata sina användare med sked” och man 

har trott att ingen ”bra litteratur” skulle bli läst om man ”matade dem med 
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populär litteratur.” Detta sätt att se på sina användare tycker Saarti liknar ett 
föräldrar-barn-perspektiv. 

 
Jennifer Rowley, professor vid School for Business and Regional Development vid 
universitetet i Wales, och John Farrow, pensionerad från the Department of Information 
and Communications vid Manchester Metropolitan University samt före detta 
folkbibliotekarie, skriver om att arrangera dokument. De menar att dagens öppna 
hyllsystem måste vara konstruerat så att det krävs minsta möjliga förklaring från 
bibliotekarien till användaren för att denne skall finna sin bok och att hyllsystemet så 
långt som möjligt måste vara arrangerat efter hur användarna söker sin bok. Detta 
främjar också individens integritet, menar de. Vidare menar Rowley och Farrow att i 
vissa miljöer kan det öppna hyllsystemet vara det enda sättet att finna sina böcker på, 
som till exempel på små bibliotek utan va re sig kortkatalog eller online-katalog 
(OPAC). Författarna anser att: ”Hence, despite its relative lack of sophistication, 
document arrangement is an important frequently used retrieval device.” (Rowley & 
Farrow 2000, s. 336) 
 
Rowley och Farrow menar att få bibliotek arrangerar sin klassificerade samling i en 
enda sekvens. Ofta finner man istället parallella arrangemang som när delar av 
samlingen är separerad från den övriga samlingen och klassificerad för sig. Rowley & 
Farrow tar upp tre exempel på detta (Rowley & Farrow 2000, s. 338): 
 
1. Fysisk form exempelvis klassificerad efter fysisk form 
 
2. Användningssätt exempelvis 14-dagars lån, referenssamling separerad från 

övrig samling 
 
3. Läsbarhetsnivå exempelvis barnmedia separeras från vuxenmedia  
 
Begränsningar som finns med att arrangera dokument där bland annat skönlitteratur 
ingår är enligt Rowley och Farrow att (Rowley & Farrow 2000, s. 339):  
 

• Dokument kan bara bli placerade i en speciell ordning och grupperat efter en 
”karaktär” 

 
• Ett dokument kan bara finnas på en plats 

 
• Det använda systemet blir ofta brutet av parallella system och på grund av 

bibliotekens olika utseende på olika platser, till exempel om biblioteket är byggt 
i flera våningar 

 
• Bara ”toppen av ett isberg” kan vara synligt på bibliotekens hyllor  

 
David Spiller, tidigare biblioteksrådgivare vid the British Council, har funnit att 
användarna antingen är för kategorisering eller för en alfabetisk uppställning av 
böckerna. De som snabbt vill finna något att läsa och som ofta håller sig inom en genre 
föredrar kategorisering. De som söker särskilda författare anser att en alfabetisk 
uppställning är bättre än kategorisering. Alfabetisk uppställning är också bra för de 
användare som av en slump hittar en bok de vill läsa. Detta baserar han på den 
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undersökning som han gjorde när han tog en Master of Library Science 1978. (Spiller 
1980, s. 251) 
 
Spillers undersökning indikerar att 46 % av användarna browsar i bibliotek, medan 
övriga 54 % väljer romaner efter författare. Spiller menar att en stor del av användarna 
söker skönlitteratur som är indelad i genrer och som en följd av detta delar många 
bibliotek in sin skönlitteratur efter genre och placerar dem för sig. (Spiller 1980, s. 
240ff.) 
 
Saarti har också kommit fram till att användarna hellre browsar bland böckerna än söker 
upp dem i kortkataloger eller i databaser. Det har att göra med att användarna bäst 
beslutar sig för om de skall låna boken eller ej först när de har den i sin hand. (Saarti 
1997, s. 160) 
 

4.2 Klassifikation av skönlitteratur 
 
Det finns olika diskussioner runt om i forskarsfären inom B&I hur man kan angripa 
problemet med klassifikation av skönlitteratur på folkbibliotek. 
 
En finsk forskare vid Tammerfors universitetsbibliotek som tar upp klassificering av 
skönlitteratur är Mirja Iivonen. Hon anser att det historiskt sett funnits tre sätt som man 
försökt att klassificera skönlitteratur efter och de är (Iivonen 1988, s. 13): 
 

• de generella principerna man har i sitt bibliotek 
 
• de principer som litteraturforskningen har definierat genrer  

 
• utifrån hur användarna frågar efter skönlitteratur  

 
Iivonen påpekar att det finns ytterligare två sätt att klassificera skönlitteratur och det är 
dels logisk klassificering som innefattar att ett dokument bara finns på en plats och att 
klassificeringen är uttömmande, dels biblioteksklassificering som medger att 
skönlitteratur är mångfacetterad (Iivonen 1988, s. 12). Iivonen anser att 
bibliotekariernas egna kunskaper och preferenser inte är fullt tillräckliga när 
användarnas behov skall tillgodogöras. Hon menar att bibliotekarier måste ha 
återvinningsmetoder för skönlitteratur när: ”…the librarian has to find out the right book 
to the right reader at the right time.” (Iivonen 1988, s. 15) 
 
Sharon L. Baker och Gay W. Shepherd, tidigare bibliotekarie på Elon College i North 
Carolina, anser att eftersom folkbibliotekens bestånd innehåller mängder av 
skönlitteratur skall den göras tillgänglig. Försök att klassificera skönlitteratur uppstod 
redan med klassifikationssystemens födelse under sena 1800-talet, men kanske har det 
inte lagts ner så mycket arbete på klassifikation av skönlitteratur som på andra 
kategorier av böcker, menar de. Baker och Shepherd nämner ett antal personer som var 
tidiga med att konstruera klassifikationssystem för skönlitteratur och ur dessa har det 
framkommit principer som berör skönlitteraturens klassificering. (Baker & Shepherd 
1987, s. 245) 
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Fem principer från dessa system finns till viss del i användning än idag och de är (Baker 
& Shepherd 1987, s. 246f.): 
 

1. Användarna skall lätt kunna finna vilken skönlitterär bok de vill oavsett vilka 
behov de har 

2. Användare är komplexa varelser och väljer sitt ma terial ur olika synvinklar och 
inte enbart ur en ”dimension” 

3. Klassificering av skönlitteratur skall vara så ”uppställd” att användare skall 
kunna finna andra författare inom samma ämne/genre som de i annat fall hade 
missat 

 
Dessa tre principer ovan fortlever än idag medan de två nedan är omdebatterade. 

 
4. Klassificering av skönlitteratur skall inte fysiskt separera verk av varje typ 
5. Klassificering av skönlitteratur skall inte fysiskt separera verk av samma 

författare 
 
Annelise Mark Pejtersen, forskningsprofessor vid Risøs nationella laboratorium i 
Danmark, har konstruerat ett speciellt klassifikationssystem för skönlitteratur som kallas 
AMP-systemet (Pejtersen 1978b, resumé). Förkortningen AMP står för Analysis and 
Mediation of Publications och är även hennes initialer (Bjerkholt 1993, s. 34). Pejtersen 
menar att man i biblioteken ofta använder sig av ”genreklassifikation” som referens till 
att förstå vad användaren vill ha, men hon menar att den inte är tillräckligt användbar 
för den visar bara boken i en genre (Pejtersen 1978b, s. 1f. ). Pejtersen anser att en bok 
kan tillhöra flera genrer och har därför konstruerat ett facetterat system av fyra 
dimensioner: ämne, ram, författarens intention och tillgänglighet, som kan appliceras 
på en skönlitterär bok utan att något utesluts som i ”genreklassifikation” (Pejtersen 
1978b, s. 2). De tre första dimensionerna utesluter inte varandra, men dimensionen 
tillgänglighet innefattar underdimensioner som inte överlappar varandra utan är 
exklusiva. Med det menar Pejtersen att en bok antingen är lätt eller svår ur språklig 
synvinkel. Hennes system är inte hierarkiskt som de traditionella 
klassifikationssystemen. (Pejtersen 1978b, s. 10f.) Pejtersen säger: 
”Genreklassifikationen forhindrer bibliotekaren i dels at tilfredstille kombinationer i 
lånernes behov, dels at formidle kulturelle værdier.” (Pejtersen 1978b, s. 15) 

 
Vidare menar Pejtersen att användarna har flerdimensionella behov vilket innebär att ett 
klassifikationssystem måste innehålla dessa ovan nämnda dimensioner (Pejtersen 
1978a, s. 6). Pejtersen nämner försök som genom tiderna gjorts att klassificera 
skönlitteratur och menar att det uppstår problem för dessa olika klassificeringssystem på 
grund av att man blandat ihop arrangemangssystem med söksystem. Dessa måste 
separeras och det görs genom att två separata system konstrueras (Pejtersen 1978a, s. 
5ff.): 
 
1) ett system med alfabetisk ordning (arrangemangssystem) 
 
2) ett system där bokens karaktär beskrivs och är till för sökning (söksystem) 
 
En annan forskare som behandlar klassifikation av skönlitteratur är Clare Beghtol, 
professor inom Information Studies vid University of Toronto. Hon har utvecklat ett 
klassifikationssystem som kallas Experimental Fiction Analysis System (EFAS) 
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(Beghtol 1994, s. 157). I likhet med Pejtersens facetterade system har Beghtol också 
utarbetat facetter och de är fyra stycken (Beghtol 1994, s. 129f.):  
 

1. Karaktärer 
2. Händelser 
3. Platser  
4. Tid  

 
EFAS är ett system som lämpar sig bäst för användning i datorer och inte som ett 
hylluppställningssystem. Till skillnad från Pejtersen som täcker in hela bokens 
”aboutness” ämnar inte Beghtol täcka in hela bokens innehåll utan hon tar istället upp 
specifika fakta om boken med sina facetter. (Beghtol 1994, s. 11, 159) 
 

4.3 Skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i OPAC 
 
När det gäller detta avsnitt som tar upp skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i 
OPAC har vi valt att ta med de forskare som skrivit om hylluppställningssystem och 
klassifikation av skönlitteratur, men som även berört skönlitteraturens 
återvinningsmöjligheter i sin forskning.  
 
Nielsen och Zoega menar att det inte är tillräckligt att enbart anskaffa skönlitteratur i 
bibliotek, utan de anser att biblioteken även måste göra skönlitteraturen tillgänglig för 
användarna på ett hänsynsfullt sätt (Nielsen & Zoega 1997, s. 31). De tar upp en 
undersökning som gjordes på två danska bibliotek 1997, ett huvudbibliotek och en filial, 
där det samlades in intervjuer in från 100 låntagare och det rörde sig om frågor kring 
skönlitteratur för vuxna. Nielsen och Zoega hade tre mål med sin undersökning och 
dessa var (Nielsen & Zoega 1997, s. 31): 
 

• Att finna fram folkbiblioteksanvändarnas preferenser till skönlitteraturen, det 
vill säga de aspekter som spelar in när användarna väljer en viss skönlitterär bok. 

 
• Att finna fram både användarnas och bibliotekariernas metoder till att finna sin 

skönlitteratur. 
 

• Att utarbeta ett förslag till indexeringsstrategi som både tar hänsyn till 
användarnas preferenser och deras metoder för att finna skönlitteraturen  

 
I undersökningen framkom det att 56 % av användarna gärna läser böcker av en 
bestämd författare men att de också läser en grupp av författare. Vidare frågar 
användarna efter författarens nationalitet och kön. Ett 20-tal aspekter som användarna 
tog olika hänsyn till i skönlitteraturen var bland annat: sättet boken är skriven på, 
läsupplevelsen, personskildringar, handlingen och tid. I genomsnitt var det 4-5 aspekter 
som ansågs viktiga av användarna, vilket innebär att användaren tycker att en bok måste 
innehålla fler än en aspekt för att boken skall bli lånad. I undersökningen ingick också 
att 12 verk skulle beskrivas vilket resulterade i att vikten av aspekterna ofta var 
beroende av verket, samt att verk eller böcker vars innehåll låg på en abstrakt eller 
komplex nivå, till exempel Kafkas Processen, var beskrivna med få aspekter. (Nielsen 
& Zoega 1997, s. 33f.) 
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Vidare har Nielsen och Zoega kommit fram till att användarnas 
litteratursökningsmetoder kan delas in i tre typer (Nielsen & Zoega 1997, s. 34):  
 

• Att vända sig till bibliotekarie 
• Att använda sig av bibliotekskatalogen 
• Att browsa.  

 
Många användare brukar flera metoder, men den vanligaste och mest använda metoden 
är browsing. I deras undersökning visade det sig att det var 68 % av användarna som 
inte använde bibliotekskatalogen. Nielsen och Zoega påpekar att anledningen till icke-
användningen kan vara att användarna vid sina försök att finna skönlitteratur i 
bibliotekskatalogen har misslyckats och att de känner sig osäkra på hur de skall använda 
den. Vidare framkom att 71 % av användarna vände sig till bibliotekarier för att få hjälp 
och då främst för att finna skönlitteratur. Det finns dock några saker som hindrar 
användare att fråga bibliotekarierna och det är att de är rädda för att bibliotekarien skall 
uppfatta frågorna som dumma samt att vissa bibliotekarier inte verkar intresserade av 
användarnas behov. (Nielsen & Zoega 1997, s. 34ff.) 
 
Nielsen och Zoega menar att förutsättningen för ett fungerande söksystem är att 
användarna skall bli mer medvetna om sina behov. Systemet skall hjälpa användarna att 
formulera sina behov i specifika termer som stämmer med användarnas skönlitterära 
preferenser och i förhållande till systemets terminologi. En tesaurusstruktur skulle 
kunna underlätta sökandet i och med att den skulle visa på över- och underordnade 
termer när användarna skall formulera sina frågor som gäller skönlitteratur. (Nielsen & 
Zoega 1997, s. 36) 
 
Saarti beskriver ett experiment som utfördes i tre finska bibliotek med att 
hyllklassificera, indexera och katalogisera skönlitteratur. Böckerna indexerades med en 
ämnesordskedja av fyra facetter. Kedjan bestod av genre, person, plats och tid. När man 
ansåg det nödvändigt kunde man lägga till läsbarhet som en extra facett. Detta hjälpte 
bibliotekarierna i det dagliga arbetet, eftersom sökbarheten förfinades och möjligheten 
att finna böckerna på hyllorna ökade. (Saarti 1997, s. 164) 
 
Saarti skriver även om en undersökning där bibliotekarier och användare på fem olika 
bibliotek indexerade och skrev abstracts på fem olika skönlitterära böcker var. Det 
resulterade i hög variation vad gäller indexeringstermer och längden på abstracts och låg 
konsekvens vad gäller förhållandet mellan indexeringstermer och abstracts. Saarti visar 
på ett förslag till en modell för sökning och återvinning av skönlitteratur och den består 
av fem olika delar som Saarti kallar databaser och dessa är (Saarti 2000, s. 8): 
 

• en del med texterna eller verken 
• en del med ämnesordsindexeringen och abstrakten 
• en del med läsarnas bokrecensioner 
• en del med författarna  
• en del med den kulturella kontexten  
 

Genom att använda ett sådant här system kan man få med de olika aspekterna av en 
skönlitterär boks innehåll, anser Saarti (Saarti 2000, s. 8). 
 



 23 

Pejtersen skriver om hur en databas och dess återvinningssystem kan vara uppbyggt 
med avseende på skönlitteratur, samt att man skall ta hänsyn till den icke-professionella 
användaren. Hon tror att vi i framtiden kommer att ha ännu mer behov av att söka 
information själva och här kommer skönlitteraturen in som en del i de kulturella, 
utvecklingsmässiga och fritidsinriktade intressena hos användarna. (Pejtersen 1987, s. 
72)  
 
Pejtersen har utvecklat en automatiserad version av AMP-systemet som hon kallar för 
The Book House och som är ett OPAC-system för sökning av skönlitteratur på 
folkbibliotek. Systemet har tre olika gränssnitt för samma databasinnehåll för att det 
skall passa olika målgrupper och de är (Pejtersen 1996, s. 16): 
 

• Ett kommandobaserat gränssnitt för professionella användare och bibliotekarier 
 

• Ett textbaserat gränssnitt för användare med viss datavana 
 

• Ett ikonbaserat gränssnitt för den helt ovane användaren  
 
Eric Hunter, pensionerad professor i Information Management vid John Moores 
universitet i Liverpool, anser att OPACs blivit standard inom biblioteken, men han 
menar att det fortfarande finns vissa brister i systemet som till exempel med 
ämnesordsåtervinningen. Vidare menar han att klassifikation inte spelar så stor roll som 
den skulle kunna göra i OPACs. (Hunter 2000, s. 5ff.) 
 
Saarti menar att man traditionellt sett när man klassificerat skönlitteratur har fokuserat 
på facetterna: litterär typ (exempelvis genre), publiceringstid och geografisk region, 
men att man sällan har gått längre och berört vad de skönlitterära böckerna handlar om. 
Vidare menar han att man också har hållit sig till en starkt teoretisk nivå när man berört 
skönlitteratur och därför många gånger glömt bort användarna som skall få tag i och 
läsa dessa böcker. (Saarti 1999, s. 86) 
 
I Finland har man konstruerat en tesaurus med namnet Kaunokki och den baseras på 
bland annat Pejtersens facettänkande. Kaunokkis facetter består av termer som beskriver 
(Saarti 1999, s. 91): 
  

• genre och dess definition  
• händelser, motiv och teman 
• aktörer  
• platser 
• tid  
• tekniska och typografiska aspekter 

 
När man med hjälp av denna tesaurus skulle indexera skönlitteratur så uppstod 
problemet att det var ytterst svårt att bortse från vad bokens innehåll hade för effekt på 
indexeraren, det vill säga det blev svårt att vara objektiv och inte tolka för subjektivt när 
bokens innehåll skulle indexeras. Effekten av att man började bruka 
tesauruskonstruktionen när man indexerade skönlitteraturen var att man såg två 
”kategorier” av sökningar som dominerade och det var dels sökning på genre och dels 
sökning på teman. I början hade man problem med att det återvanns både skön- och 
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facklitteratur, men det löstes med att bibliotekarierna lade till signumet för den typ av 
litteratur man ville komma åt i sina sökningar. (Saarti 1999, s. 91) 
 
Vi vill avrunda forskningsöversikten hur man behandlar skönlitteratur på bibliotek och 
då främst folkbibliotek med att nämna Trond Bjerkholt, bibliotekarie på Deichmanske 
biblioteket i Oslo, som påpekar att dagens uppfattning om skönlitteratur är att det finns 
lika många texter som det finns läsare och att det därför är nästan helt omöjligt att 
klassificera och indexera skönlitteratur. Han menar att det ändå behövs ett 
återvinningssystem för skönlitteratur och att de forskare som tidigare försökt sig på att 
klassificera skönlitteratur inte tänkt på hur man i praktiken skall ställa upp de 
skönlitterära böckerna på hyllorna, samt att de heller inte tagit hänsyn till användarnas 
olika behov. Han anser att skönlitteratur innehåller information och att man skall 
klassificera den som man gör med facklitteratur, men att det är viktigt att komma ihåg 
att det är olika information som de olika litteraturerna förmedlar och att skönlitteraturen 
därför behöver en egen teori. (Bjerkholt 1993, passim) 
 

4.4 Ett urval av magisteruppsatser som tangerar vårt ämnesområde 
 
I vår sökning efter tidigare forskning och litteratur som rör ämnet skönlitteratur för 
vuxna på folkbibliotek har vi funnit ett antal magisteruppsatser som vi anser gränsar till 
vårt ämne och som vi kortfattat valt att referera. Anledningen till att vi tar upp dem här 
är att vi anser att det kan vara en intressant vidareläsning för de som är intresserade av 
ämnet. 
 
Annika Olsson och Kerstin Olsson har undersökt ett biblioteks alternativa 
hylluppställningar när det gäller såväl fack- som skönlitteratur. De har också tagit del av 
hur bibliotekspersonalen resonerat kring ämnesindelning, hylluppställning och 
förändring i biblioteksmiljön. Anledningen till att biblioteket hade ändrat sin 
hylluppställning var att man ville underlätta för användarna. Olsson och Olsson har 
använt sig av klassifikationsteori i sin magisteruppsats. De har också jämfört hur andra 
bibliotek har ändrat sin biblioteksmiljö. De kom fram till att bibliotek som gör 
förändringar i hylluppställning prövar sig fram för att hitta den bästa lösning som passar 
deras egna användare. Inget bibliotek gör på exakt samma sätt utan varje bibliotek 
anpassar sig efter sina användares behov. Dock visar det sig att det är vissa avdelningar 
som nästan alltid dyker upp bland de som förändrats. Olsson och Olsson menar att detta 
visar på att missnöjet med SAB-systemet verkar breda ut sig när fler och fler bibliotek 
frångår detta system när det gäller hylluppställning. (Olsson & Olsson 2002, s. 54ff.) 
 
Christina Blomberg har i sin magisteruppsats försökt att belysa mekaniken kring 
utbrytningsförsök från SAB-systemets användande på folkbibliotek. Syftet har varit att 
få fram vilka faktorer som påverkat bibliotek att bryta sig loss från SAB-systemets 
uppställning, att undersöka egenskaper hos SAB-systemet som sätter igång 
utbrytningsprocessen, att se hur man har löst utbrytningen i teori och praktik och att 
göra en jämförelse mellan SAB-systemet och andra hylluppställningssystem på 
folkbibliotek där hon lagt tonvikten på Huvudstabiblioteket i Solna. I den litteratur hon 
studerat framkommer att man vill göra förändring i hylluppställningen för att göra 
biblioteket mera låntagarvänligt. Vidare kom hon fram till att SAB-systemets 
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hierarkiska indelning inte alltid kändes logisk vid hylluppställning, eftersom systeme t 
skiljer litteratur åt som har gemensamma nämnare. (Blomberg 1999, passim) 
 
Syftet med Annika Eliassons uppsats var att utforska vad teori och forskning inom B&I 
och litteraturvetenskap kan tillföra det praktiska arbetet med indexering av skönlitteratur 
på folkbibliotek. Som teorier använde hon Ranganathans facetteori inom B&I och 
genreteori inom litteraturvetenskap. Hon tog även del av några tidigare gjorda 
användarundersökningar som visar på att användare söker efter olika typer av 
företeelser och begrepp i skönlitteraturen. Eliasson använde sig också av 
ämnesordslistan EDVIN för att se hur man där indexerat romaner. Hon kom fram till att 
skönlitteratur måste beskrivas på många sätt med olika facetter för att kunna återvinnas 
korrekt. (Eliasson 2002, s. 47f.) 
 
Rolf Andersson och Erik Holst har gjort en undersökning på två stadsbibliotek, Malmö 
och Mölndal, där de har intervjuat 100 användare hur de skulle ha indexerat en roman. 
Därefter jämfördes användarnas indexering av skönlitteratur med hur man indexerat på 
de två stadsbiblioteken. Andersson och Holst har konstruerat en egen analysmodell 
utifrån Pejtersens AMP-system där de använder sig av tre dimensioner: fenomen, ram 
och författarens avsikt. De kom fram till att användarna föredrog att använda sig av 
konkreta ämnesord såsom aktörer, tid, plats och genre. Vid sökningar på mer abstrakta 
ämnesord fick användarna dock använda sig av en ämnesordslista eller så fick de ta 
hjälp av en bibliotekarie. (Andersson & Holst 1995, s. 95f.) 
 
Christina Larsson studerar i sin magisteruppsats hur den nya ämnesordslistan Att 
indexera skönlitteratur är utformad, vilken sorts indexering som är möjlig utifrån denna 
lista och hon undersöker också hur recensioner kan användas i indexeringsarbetet. Hon 
presenterar också några av de ledande teorierna kring indexering och klassificering av 
skönlitteratur och väger ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur mot dessa. I sin 
uppsats provindexerade hon tio romaner utifrån recensioner som hon hämtat från 
databasen Litt- info samt dags- och kvällstidningar. Hennes syfte var även att jämföra 
Litt- infos och pressens recensioner som källor för ämnesord och hon ville också 
undersöka om en indexering utifrån dessa källor kan vara objektiv. (Larsson 2004, s. 
2f.) Larsson kom fram till att ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur innehåller 
termer som möjliggör en beskrivning av textens denotativa och konnotativa element, 
men att det saknas termer för en detaljerad beskrivning av hur berättelserna förmedlas 
och det är främst ämnesordssträngarnas genrebeteckningar som får karaktärisera språk, 
stil och berättartekniska grepp. Hon kom också fram till att Litt- infos och pressens 
recensioner är likvärdiga vid indexeringsarbete. Vidare anser Larsson att det är lättare 
att få fram fler konkreta ämnesord i pressens recensioner som oftare är lite längre, men 
om man använder sig av Litt-infos kortare sammanfattningar vid indexeringsarbetet så 
är dessa ofta lättare att översätta till ämnesordslistans termer. Hon rekommenderar dock 
att man vid indexeringsarbete konsulterar flera källor eftersom det underlättar en 
beskrivning utifrån olika aspekter. (Larsson 2004, s. 72) 
 
I sin magisteruppsats skriver Dahlqvist och Palm att skönlitteraturen ofta beskrivits, 
analyserats, klassificerats eller indexerats på samma sätt som facklitteraturen.  Som en 
konsekvens av detta menar författarna att den otillräckliga innehållsanalysen orsakar 
svårigheter för användarna att återvinna skönlitteratur. Att studera användarnas 
sökbeteende vad gäller skönlitteratur har inte varit självklart med undantag för några 
forskare som Pejtersen och Saarti. Syftet med Dahlqvists och Palms magisteruppsats är 
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att utveckla delar av forskningen kring återvinning av skönlitteratur för vuxna med 
fokus på användarnas söksätt. (Dahlqvist & Palm 2004, s. 6f.) Målet är att få fram hur 
de verktyg som användarna brukar fungerar för att sedan använda de verktygen i 
bibliotekssammanhang. I sina slutsatser får de fram tre intresseområden som berör 
vuxna läsares sökbeteende med avseende på skönlitteratur och de är (Dahlqvist & Palm 
2004, s. 92ff.): 

 
• Saker som startar användares sökprocess är bland annat: tidigare lästa författare 

och bokrecensioner 
 

• Saker som form och innehåll påverkar sökbeteendet och de kan vara: att boken 
väcker känslor och författarens stil. 

 
• Det faktiska sökbeteendet: hyllbrowsing, katalogsökning och 

bibliotekariekonversation 
 
Författarna kommer fram till att användarnas sökbeteende är mångfacetterat och därför 
måste även återvinningssystemen vara det (Dahlqvist & Palm 2004, s. 92ff. ). 
 
Mattias Johansson Räms syfte i sin magisteruppsats var att komma fram till vilken roll 
som skönlitteraturen spelar för människor som är ute efter kunskap och han ville ta reda 
på hur biblioteken bäst tar tillvara den. Han undrade om den traditionella indexeringen 
är den bästa lösningen för att göra skönlitteraturen sökbar eller om det finns alternativa 
metoder att använda. (Räms 2004, s. 5) Hans syfte var även att ta reda på varför 
människor läser skönlitteratur och hur de hittar och väljer skönlitteratur som passar för 
just deras informationsbehov. Räms använde sig av kvalitativa intervjuer i sin 
undersökning och grundar både sin teori och metod på Brenda Dervins sense-
makingteori, som syftar till att ta reda på vilka informationsbehov som människor har. 
Genom sina intervjuer kom han fram till att informanterna oftast väljer skönlitteratur 
som ligger nära deras egen situation i yrkeslivet. Flera av informanterna ansåg att 
skönlitteraturen hjälpte dem att utveckla sin empatiska förmåga och att de fick en ökad 
förståelse för människors olika behov. Det visade sig även att få av informanterna 
använde sig av bibliotek för att hitta skönlitteratur utan istället var det vanligt att man 
använde sig av Internetbokhandlarnas sökfunktioner och även recensioner i olika media. 
Det vanligaste sättet att hitta en lämplig bok var genom samtal med vänner, bekanta och 
kollegor. (Räms 2004, s. 65f.) 
 
Mirja Berggrens magisteruppsats handlar om hur dagens bibliotekskataloger tar tillvara 
på de möjligheter som finns för sökning på skönlitteratur. Syftet med hennes arbete är 
att jämföra fem bibliotekskataloger med en Internetbokhandel. Hon ville undersöka om 
bibliotekskatalogerna som från början är uppbyggda efter kortkataloger hade utvecklats 
mer mot att likna Internetbokhandlarnas utformning. Hennes resultat visar att 
bibliotekskatalogerna fortfarande är präglade av kortkatalogens uppläggning, men att 
det ändå skett en del förnyelser. Som exempel nämner hon att det har utvecklats ett fält 
för fritextsökning, som innebär att användaren inte är lika styrd till de bestämda 
sökfälten som exempelvis författare och titel. Ingen av de undersökta 
bibliotekskatalogerna har någon speciell avdelning för sökning på enbart skönlitteratur 
vilket den undersökta Internetbokhandeln har. (Berggren 2002, s. 61f.) 
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I dessa magisteruppsatser ser vi ett mönster som berör skönlitteraturen genom 
hylluppställning, klassificering och indexering för användarna och det är att det finns ett 
problem hur denna litteratur skall behandlas på grund av sitt komplexa innehåll. I några 
av uppsatserna har författarna konstaterat att det finns ett utbrett missnöje med SAB-
systemet som hylluppställningssystem. När det gäller indexering av skönlitteratur har 
det konstaterats i några uppsatser att skönlitteraturen är mångfacetterad och att dess 
återvinningsverktyg därför också måste vara det. Det man också kommer fram till i 
några uppsatser är att biblioteken måste bli mer låntagarvänliga i sitt sätt att framhäva 
skönlitteraturen. 
 
Utöver de två analysmodellerna i kapitel 5 kommer vi att använda oss av 
forskningsöversikten för att besvara våra frågeställningar. 
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5. Praktiska och teoretiska utgångspunkter för vår analys 
 
Som analysverktyg utgår vi från två modeller som ligger på empirisk nivå, en praktisk 
och en teoretisk, för att undersöka vårt material. Den praktiska modellen är att det enligt 
Saarti finns tre sätt man historiskt sett kategoriserat skönlitteratur. Den teoretiska 
modellen är Pejtersens fyra dimensioner som hon använder för att täcka in en 
skönlitterär boks innehåll. Både Saarti och Pejtersen talar om att det måste finnas två 
olika system för att dels ställa upp skönlitteraturen i bibliotek och dels kunna återvinna 
skönlitteraturen i OPAC. Detta synsätt passar in på vårt upplägg av magisteruppsats, 
eftersom vi vill belysa problematiken kring skönlitteraturens fysiska placering i 
bibliotek och dess återvinningsmöjligheter i OPAC.  
 

5.1 Saartis hylluppställningssystem  
 
Saarti menar att det är viktigt att skilja kategorisering från indexering när det gäller 
skönlitteratur, men även annat material. Inom skönlitteratur står kategorisering och 
indexering av innehåll för två olika behov. Kategorisering av skönlitteratur på hyllor 
hjälper den grupp användare som vill ha böcker inom en viss kategori, medan 
indexering av en boks innehåll hjälper de användare som söker en specifik bok inom ett 
visst ämne. Vidare anser Saarti att dessa två metoder inte utesluter varandra utan att de 
istället kompletterar varandra genom att tillfredsställa olika behov. (Saarti 1992, s. 22) 
 
Historiskt sett finns det tre vägar att kategorisera skönlitteratur enligt Saarti (Saarti 
1992, s. 23):  
 

• Att ställa några genrer på egna hyllor (inte hela samlingen av skönlitteratur)  
 
• Att separera lättsam litteratur från seriös litteratur som står oseparerad 

 
• Att kategorisera hela den skönlitterära samlingen  

 
Dessa punkter kommer vi i vår empiri att undersöka hur de är representerade i våra 
bibliotek. 
 

5.2 Pejtersens AMP-system 
 
Bakgrunden till uppkomsten av Pejtersens klassifikationssystem är att det traditionella 
systemet efter författare inte fungerade helt tillfredställande för bibliotekarierna när de 
skulle hjälpa användarna att hitta en skönlitterär bok utöver aspekterna författare och 
titel. Pejtersen anser också att den traditionella indelningen med skönlitteratur i genrer 
bara visar en aspekt av boken och att det på så sätt inte är tillräckligt för att tillgodose 
användarnas behov. (Pejtersen 1977, s. 146f.) Hon menar att när användarna kommer 
med en fråga om en skönlitterär bok så är frågan ofta formulerad så att den inte kan 
användas direkt i systemet utan måste omformuleras av bibliotekarien. Här gäller det att 
bibliotekarien har uppfattat användaren korrekt efter dennes behov och Pejtersen anser 
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att ett system för återvinning bör vara uppbyggt på ett annat sätt än det traditionella, för 
att underlätta både för bibliotekarier och användare (Pejtersen 1978b, s. 1). 
 
Under åren 1973-1974 genomförde Pejtersen en undersökning rörande skönlitteratur där 
kommunikationen mellan användare och bibliotekarier observerades i 160 fall på 
folkbibliotek. Resultatet av denna undersökning bekräftades av en annan undersökning 
gjord 1976, då 134 samtal registrerades mellan användare och bibliotekarier. (Pejtersen 
1977, s. 148) Genom dessa undersökningar kom Pejtersen fram till att det som 
användarna frågar efter när det gäller skönlitteratur kan delas in i fyra olika dimensioner 
och dessa är (Pejtersen 1977, s. 148f.): 
 

• Ämne   Vad boken handlar om 
 

• Ram   Den tid eller plats som författaren valt för sin     
berättelse  

 
• Författarens intention  De idéer och känslor som författaren vill 

   förmedla till sina läsare 
 

• Tillgänglighet   Den svårighetsgrad som texten i boken är  
skriven på 

 
Det finns en möjlighet att lägga till ytterligare en dimension som till exempel tar fasta 
på om någon användare har läst en bra bok och vill ha något liknande och den 
dimensionen kallas Andra formuleringar. Vi vill dock påpeka att vi inte kommer att 
använda den femte dimensionen i vår analys. De tre första dimensionerna ämne, ram 
och författarens intention utesluter inte varandra och därför kan vi använda oss av flera 
dimensioner när det gäller en boks ämnesord när vi skall analysera dessa. Varje 
ämnesord kan således ha flera dimensioner och underdimensioner. Varje dimension kan 
delas in i underdimensioner (Pejtersen 1977, s. 148f.): 
 
Dimension  Underdimension  Exempel 
 
Ämne  Intrig och händelseförlopp  Detektivroman 
  Psykologisk utveckling/beskrivning Kärleksroman 
  Sociala relationer  Släktroman 
 
Ram  Tid   Historisk roman 
  Plats (geografisk, social miljö, yrken) Reseskildring 
 
Författarens intention Emotionell upplevelse  Spänningsroman 
  Kunskapsförmåga/information Politisk roman 
 
Tillgänglighet  Läsbarhet   Lättläst roman
  Fysiska egenskaper/karaktäristik Storlek 
 
Vi kommer att analysera om och vilka av dessa dimensioner och underdimensioner som 
finns representerade i form av ämnesord i de titlar vi valt ut och undersökt i OPAC. 
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6. Vår empiriska fallstudie 
 
I detta kapitel presenterar vi kortfattat de tre utvalda folkbiblioteken och den region de 
tillhör och vi beskriver även hur de tre folkbiblioteken valt att placera sin skönlitteratur 
för vuxna. Vidare presenterar vi de tre intervjuer som vi gjort med den bibliotekarie som 
är ansvarig för skönlitteratur på respektive folkbibliotek. Sista avsnittet i detta kapitel 
tar upp de tre folkbibliotekens OPACs samt 12 utvalda boktitlar där vi presenterar deras 
placering, hyllsignum, katalogsignum och ämnesord i tabellform. 
 
Innehållet i detta kapitel kommer att analyseras främst utifrån Saartis och Pejtersens 
modeller för skönlitteratur men även utifrån vår forskningsöversikt. 
 

6.1 Presentation av STO-regionen 
 
STO står för kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust i Västra Götaland. Dessa tre 
kommuner samarbetar med olika funktioner som energirådgivning, 
konsumentrådgivning, trafikinformatör och upphandling (STO. Stenungsund – Tjörn – 
Orust 2004-11-18). STO-regionen har en egen hemsida som länkar till varje kommun 
och deras gemensamma turistorganisation Bästkusten (STO-regionen 2006).  
 
Invånarantalet i Stenungsunds kommun är 22 742 (Fakta Stenungsund 2006-02-01), 
Tjörns kommun har 15 022 invånare (Tjörns kommun 2006-02-14) och Orusts kommun 
har 15 188 invånare (Orust kommun – Kortfakta 2006-02-16). 
 

6.1.1 Stenungsunds bibliotek och dess hylluppställning av skönlitteratur för 
vuxna 
 
Stenungsunds bibliotek består av huvudbibliotek, bokbuss och arbetsplatsbibliotek. 
Huvudbiblioteket ligger i Kulturhuset Fregatten som invigdes 1992. Biblioteket håller 
öppet 53 timmar i veckan inklusive lördagar och söndagar förutom under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti då biblioteket har helgstängt. (Stenungsunds 
bibliotek 2006-02-07) Biblioteket har 7 heltidstjänster för bibliotekarier och 14,2 utlån 
per invånare och år (Bibliotekskalendern 2006). 
 
Bibliotekets skönlitteratur är uppställd alfabetiskt efter författarens efternamn på 
hyllsignum Hc och Hce och man har brutit ut viss skönlitteratur i genrer som är 
placerade på egna hyllor. 
 
Den utbrutna skönlitteraturen är placerad efter genrerna deckare, thriller, science 
fiction, fantasy, släktromaner och Göteborg & Bohuslän. Inga barn- eller 
ungdomsböcker är integrerade bland dessa genrer. Samtliga genrer är stämplade längst 
bak i bokens pärm, förutom genrerna släktromaner och Göteborg & Bohuslän, vilka 
istället har rosa respektive blåa lappar i kortfickorna som markerar var de skall stå.  
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Efter vårt intervjubesök 2006-02-13 fick vi veta att släktromanerna var borttagna och 
integrerade bland den alfabetiskt uppställda skönlitteraturen. Även genren thriller har 
flyttats och integrerats bland deckarna, men de stämplas fortfarande thriller. 
 
Samtliga böcker inom varje genre är uppställd alfabetiskt efter författarefternamn. 
 

6.1.2 Tjörns bibliotek och dess hylluppställning av skönlitteratur för vuxna 
 
Tjörns kommunbibliotek är ett folkbibliotek med åtta tillhörande filialer. 
Huvudbiblioteket ligger i kommunhuset i Skärhamn och flyttade in i nuvarande lokaler 
1983 (Besök 2006-01-26). Biblioteket har öppet 46 timmar i veckan inklusive lördagar. 
På söndagar är biblioteket stängt (Tjörns kommunbibliotek 2006-02-10). Biblioteket har 
6,5 heltidstjänster för bibliotekarier och 9,0 utlån per invånare och år 
(Bibliotekskalendern 2006). 
 
Bibliotekets skönlitteratur är uppställd alfabetiskt efter författarens efternamn på 
hyllsignum Hc och Hce och man har brutit ut viss skönlitteratur i genrer som är 
placerade på egna hyllor. 
 
Den utbrutna skönlitteraturen är placerad efter genrerna deckare, thriller, science fiction 
och fantasy. Man har valt att placera deckare och thrillers tillsammans under den 
övergripande rubriken spänning. På hyllorna för fantasy och science fiction står barn- 
och ungdomsböckerna integrerade med vuxenböckerna. De fyra utbrutna genrerna är 
markerade med en gul etikett på bokryggen där varje genre står utskriven i klartext. 
 
Samtliga böcker inom varje genre är uppställd alfabetiskt efter författarefternamn. 
 

6.1.3 Orusts bibliotek och dess hylluppställning av skönlitteratur för vuxna 
 
Huvudbiblioteket ligger i Henån vid Hamntorget och byggdes 1987. Under 2005 
gjordes en om- och tillbyggnad som invigdes 4 oktober 2005. Förutom att denna 
tillbyggnad gjorde biblioteket rymligare fick man också en utställningshall, 
sammanträdesrum med mera. Nu fungerar huset inte bara som ett bibliotek utan som ett 
komplett kulturhus och efter en namntävling fick det namnet Kajutan. Till 
huvudbiblioteket hör sex filialer. Huvudbiblioteket i Henån har öppet 31 timmar i 
veckan. Måndagar och söndagar har biblioteket stängt. (Orusts kommunbibliotek 2005-
12-06) Biblioteket har 4,75 heltidstjänster för bibliotekarier och 10,2 utlån per invånare 
och år (Bibliotekskalendern 2006). 
 
Bibliotekets skönlitteratur är uppställd alfabetiskt efter författarens efternamn på 
hyllsignum Hc och Hce och man har brutit ut viss skönlitteratur i genrer som är 
placerade på egna hyllor. 
 
Den utbrutna skönlitteraturen är placerad efter genrerna deckare (inklusive thriller som 
är märkta som deckare) och fantasy och samtliga utbrutna böcker är märkta med en 
symbol på bokryggarna. På hyllan med genren fantasy har barn- och ungdomsböckerna 
placerats tillsammans med vuxenböckerna. Däremot har man valt att integrera genren 
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science fiction bland den alfabetiskt uppställda skönlitteraturen. Dessa böcker har också 
märkts med en symbol på bokryggen för att synliggöras för användarna. 
 
Samtliga böcker inom varje genre är uppställd alfabetiskt efter författarefternamn, 
förutom science fiction som är integrerad bland den övriga skönlitteraturen och där 
uppställd efter författarens efternamn. 
 

6.2 Redovisning av våra tre intervjuer 

6.2.1 Redovisning av intervju med bibliotekarie på Stenungsunds 
huvudbibliotek 
 
Huvudbibliotekets bestånd av skönlitteratur med katalogsignum Hc.01 och Hce.01 är 
14 776 titlar. Vår informant berättade att biblioteket började bryta ut deckare omkring 
1977-78 och då var det mest pusseldeckare som Agatha Christies böcker det handlade 
om. Nästa genre som bröts ut var science fiction och det skedde i början av 1980-talet. 
Thriller började brytas ut omkring 1992 och någon gång under åren 1993-95 bröt man 
även ut fantasy. 
 
Bibliotekspersonalen har inte påverkats av projekt som Göken eller Kampen när de valt 
att bryta ut vissa genrer, utan det har skett i diskussioner mellan de anställda på egna 
initiativ. Det finns heller inget nedskrivet om de förändringar som gjorts utan det 
handlar om tyst kunskap. Personalen valde att bryta ut en genre när de märkte att en 
genre blev populär och stor. Vår informant menar att det är praktiskt för både personal 
och låntagare att vissa populära genrer är utbrutna. En annan anledning är också att man 
från bibliotekets sida inte vill vara en moraliserande institution som påpekar vad 
låntagare bör och inte bör läsa. 
 
Släktromanerna som tidigare var utbrutna har flyttats från egen hylla och integrerats 
bland den alfabetiskt ordnade skönlitteraturen. Från början bröt man ut denna genre 
eftersom man ville leda dess läsare till dessa böcker lättare. Nuförtiden kommer det inte 
ut så många släktromaner så då valde man från bibliotekets sida att ändra på denna 
utbrytning. En annan förändring som nyligen skett är att man slagit ihop deckare och 
thriller på samma hylla. Anledningen därtill är att det ges ut många deckare, men när det 
gäller thriller är utgivningen inte lika stor. 
 
Biblioteket har valt att inte märka böckerna på något annat sätt än att de stämplar vilken 
genre boken tillhör längst bak i varje bok som tillhör en utbruten genre, för att 
bokuppställaren lätt skall se var boken skall placeras. Man anser att det är onödigt 
arbete att märka varje bok med etikett på bokryggen och att det är en resursfråga. 
Böckerna placeras ändå på ett och samma ställe där det står skyltat vilken genre som är 
placerad just där. Det är förståeligt att märka böckerna när de står integrerade bland 
övrig skönlitteratur, menar vår informant, men inte annars. 
 
Biblioteket importerar sina katalogposter från BURK (Bibliotekstjänsts Universella 
Register för Katalogdata), men bibliotekarierna kan själva lägga in egna ämnesord och 
det har gjorts i några fall, till exempel ”unga kvinnor”. 
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Vår informant upplyste oss om att det för närvarande inte finns något samarbete i STO-
regionen, men att det planeras ett samarbete vad gäller inköp av kurslitteratur och det 
skall då börja 2007.  
 
När det gäller ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur så används den inte på 
Stenungsunds huvudbibliotek. 
 

6.2.2 Redovisning av intervju med bibliotekarie på Tjörns huvudbibliotek 
 
Huvudbibliotekets bestånd av skönlitteratur med katalogsignum Hc.01 är 5045 titlar och 
med signum Hce.01 finns 6031 titlar, vilket sammanlagt blir 11 076 titlar. Vår 
informant berättade att biblioteket började bryta ut deckare i början av 1980-talet. Nästa 
genre som bröts ut var science fiction och det skedde runt 1987. Fantasy bröts troligen 
ut i mitten av 1990-talet, säger informanten. Thrillers integrerades med deckare under 
våren 2003. Dessförinnan stod thrillers integrerat bland den alfabetiskt uppställda 
skönlitteraturen. 
 
Bibliotekspersonalen har inte påverkats av projekt som Göken eller Kampen när de valt 
att bryta ut viss skönlitteratur i genrer. Det finns heller inget nedskrivet om de 
förändringar som gjorts. 
 
Deckare och thrillers bröts ut för att de påminner om varandra och är spännande. Många 
användare efterfrågar spännande litteratur och går direkt till denna hylla. Informanten 
menar att det är lättare att hitta för låntagarna när vissa genrer står utbrutna. Även 
science fiction och fantasy har placerats på egna hyllor för att användarna lättare skall 
hitta dessa genrer. 
 
Informanten berättade att det finns funderingar kring att ta bort science fiction-hyllan, 
eftersom böckerna på denna hylla inte cirkulerar så mycket. Funderingar finns även på 
att blanda svensk- och engelskspråkiga fantasyböcker. Dock finns en viss tvekan att 
göra detta eftersom man i så fall bryter språkindelningen. 
 
Biblioteket har valt att placera all fantasy tillsammans såväl vuxen- som barn- och 
ungdomsfantasy. Anledningen till detta är att många ungdomar läser fantasy och de bryr 
sig inte om ifall det är vuxen- eller ungdomsböcker de läser, eftersom de läser allt inom 
fantasygenren. 
 
Biblioteket importerar de flesta katalogposterna från BURK. Vissa poster som inte finns 
att importera därifrån lägger informanten in själv. Det följer med ämnesord från BURK 
automatiskt, men bibliotekarierna kan även själva lägga in egna ämnesord. Ett exempel 
är att man lagt in ämnesordet ”sjömansliv” för romaner med detta innehåll och detta 
gjordes efter förslag från Sjöfartsgymnasiet i kommunen. 
 
Enligt informanten på Tjörns huvudbibliotek finns det ett samarbete som ligger i 
startgroparna vad gäller fjärrlån och inköp och det förväntas börja 2007. Förutom 
biblioteken i STO-regionen skall även Kungälv och Öckerö deltaga i samarbetet. 
 
Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur är inköpt till biblioteket och används av 
bibliotekarierna när de klassificerar boktips som skall läggas ut på boktips.net. 
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6.2.3 Redovisning av intervju med bibliotekarie på Orusts huvudbibliotek 
 
Huvudbibliotekets bestånd av skönlitteratur med katalogsignum Hc.01 och Hce.01 är  
10 283 titlar. Vår informant berättade att biblioteket troligen började bryta ut deckare i 
början av 1970-talet. Nästa genre som bröts ut var fantasy och det skedde någon gång i 
början av 1990-talet. Vår informant är osäker på när science fiction bröts ut, men den 
stod placerad för sig fram till bibliotekets ombyggnad 2005 då den integrerades bland 
den övriga skönlitteraturen. Science fiction är fortfarande märkt med en symbol på 
bokryggen för att underlätta för användarna. Thrillers är placerade bland deckare och då 
märkta som deckare.  
 
Bibliotekspersonalen har inte påverkats av projekt som Göken eller Kampen när de valt 
att bryta ut vissa genrer. Det finns heller inget nedskrivet om hur man behandlar sin 
skönlitteratur i hyllorna utan det är något som finns outtalat. År 2005 gjordes en 
mediaplan som nu är reviderad 2006, men där tas inte skönlitteraturens placering upp. 
 
När böckerna började bli många inom en genre valde man att bryta ut dem. Dessutom 
anser informanten att det är lättare för användarna att hitta när vissa böcker är utbrutna i 
genrer. Science fiction valde man att ta bort från egen hylla och integrera bland övrig 
skönlitteratur, eftersom det inte längre ges ut så många böcker inom denna genre. 
Bibliotekspersonalen diskuterar om att eventuellt bryta ut romaner som utspelar sig i 
Bohuslän. 
 
Barn- och ungdomsfantasy samt vuxenfantasy står blandat på samma hylla och det är 
för att även vuxna kan ha glädje av att läsa ungdomsfantasy, menar informanten, och 
tillägger att genren är gränsöverskridande vad gäller ålder och den är som en saga som 
kan läsas av alla. Detta hade man inte kunnat göra med deckare, anser informanten. 
 
Biblioteket köper sina katalogposter från Halmstads bibliotek via Axiell (se avsnitt 6.3) 
och det är informanten själv som har huvudansvar för katalogens innehåll. Informanten 
kontrollerar ämnesord och signum på alla nya böcker såväl fack- som skönlitteratur. 
Varje termin anordnas en intern genomgång för personalen om hur man skapar 
katalogposter. Bibliotekspersonalen bestämmer själva vilka ämnesord som skall finnas 
med i katalogposten och de har skapat en egen ämnesordslista. De tar bort ämnesord 
som ”skönlitteratur” och ”poesi” i katalogposten och innan nya ämnesord läggs till på 
listan diskuteras de bland bibliotekspersonalen.  
 
Informanten på Orust menar att det alltid har funnits ett informellt samarbete mellan 
biblioteken i STO-regionen. När det gäller media kommer biblioteken inom STO-
regionen samt Kungälv och Öckerö att samarbeta om inköp och fjärrlån från och med 
2007. 
 
Både huvudbibliotek och samtliga filialer på Orust har köpt in ämnesordslistan Att 
indexera skönlitteratur och den används i biblioteksarbetet, säger informanten. 
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6.3  Stenungsunds, Tjörns och Orusts bibliotekskataloger på Internet  
 
Här vill vi presentera de OPACs vi haft som verktyg för att undersöka skönlitteraturens 
återvinningsmöjligheter på de tre biblioteken. 
 
När vi påbörjade vår magisteruppsats hade Stenungsunds bibliotek BOOK-IT 3.0 som 
bibliotekssystem för personalen och OPAC 3.0 som bibliotekskatalog på Internet. Den 1 
och 2 mars 2006 uppgraderade de sitt system till 4.0 och våra sökningar i deras OPAC 
gjordes med den senaste versionen. Nu i efterhand kan vi tycka att det är lite olyckligt 
att Stenungsund och Tjörn under vår period med magisteruppsatsen fick exakt samma 
OPAC-version för det hade varit intressant att se om det funnits olikheter dem emellan. 
 
Liksom Stenungsund har Tjörns bibliotek BOOK-IT 4.0 som bibliotekssystem för 
personalen och OPAC 4.0 som bibliotekskatalog på Internet för användarna. 
 
På Orusts bibliotek används LIBRA III som bibliotekssystem för personalen och 
LIBRA III:s WebbOPAC som bibliotekskatalog på Internet för användarna.  
 
BOOK-IT och LIBRA III kommer från företaget Axiell Bibliotek. Axiell Bibliotek är 
en sammanslagning av Axiell Bibliotekssystem AB och Btj System AB (Axiell 
Bibliotek 2006c). BOOK-IT används av 199 svenska bibliotek (Axiell Bibliotek 
2006b). LIBRA III används av 113 bibliotek i Sverige (Axiell Bibliotek 2006d).  

BOOK-IT:s OPAC 4.0 har från denna version döpts till Questo. I OPAC 4.0 kan 
användarna bland annat se sina hemlån, låna om och reservera media. (Axiell Bibliotek 
2006a) 

LIBRA III:s WebbOPAC  har en rad interaktiva tjänster där låntagarna själva till 
exempel kan se sina egna lån och reservationer, låna om, skicka inköpsförslag och 
beställa lånekort (Axiell Bibliotek 2006d). 

 

6.3.1 Skönlitterära böckers placering, hyllsignum, katalogsignum och 
ämnesord i OPACs 
 
Nedanstående tabeller illustrerar vår genomgång av varje titel på varje enskilt biblioteks 
OPAC. Det vill säga en tabell innefattar en boktitel beskriven på de tre olika 
bibliotekens OPAC. Vi har samlat in informationen från Stenungsunds och Tjörns 
OPAC 4.0 utifrån placeringsfönstret och titelinfofönstret. I Orusts WebbOPAC hämtade 
vi information från det utförliga kataloginformationsfönstret (för exempel se respektive 
biblioteks hemsida, url-adresserna finns i käll- och litteraturförteckningen). 
 
Stenungsund och Tjörn har likadana OPAC-versioner, BOOK IT:s OPAC 4.0, men det 
kan förekomma lokala variationer beroende på vilka tjänster biblioteken köpt. Vi har 
valt att ta med fälten: 
 
Placering, Hylla, Klassifikation och Ämnesord 
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från katalogposterna i denna OPAC i vår undersökning, eftersom dessa fält belyser både 
placeringen av skönlitteraturen i det fysiska biblioteket och hur man kan återvinna den 
med hjälp av katalogsignum och ämnesord. Placering betyder i denna OPAC placering 
efter genre i det fysiska biblioteket, Hylla står för vilket hyllsignum boken är försedd 
med på bokryggen och Klassifikation är i detta sammanhang samma som 
katalogsignum. 
 
Orust har OPAC-versionen LIBRA III:s WebbOPAC och vi har valt att ta med följande 
fält från katalogposterna i denna OPAC i vår undersökning:  
 
Placering, Lokal placering, Ämneskod och Ämnesord 
 
eftersom de fälten belyser både placeringen av skönlitteraturen i det fysiska biblioteket 
och hur man kan återvinna den med hjälp av katalogsignum och ämnesord. Placering 
står i denna OPAC för det hyllsignum som boken är försedd med på bokryggen, Lokal 
placering står för den genre som boken är placerad efter i det fysiska biblioteket och 
Ämneskod är i detta sammanhang samma som katalogsignum. 
 
Vi har konstruerat tabeller för att tydligt visa hur de 12 utvalda romanerna är 
klassificerade, placerade och ämnesordsindexerade på de tre undersökta biblioteken och 
numrerat tabellerna med siffror från 1 till 12 
 
Följande tre titlar nedan har återvunnits med sökordet: Deckare  
 
Tabell 1 
Författare: Trosell, 
Aino 
Titel: Tvångströjan 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Deckare Deckare Hc 
Lokal placering   Deckare 
Hylla Hc Hc  
Klassifikation Hc.01 Hc.01  
Ämneskod   Hc.01 
Ämnesord Deckare deckare Dalarna, Deckare 
 
 
Tabell 2 
Författare: Blom, 
Arne, K. 
Titel: Offerlamm 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Deckare Deckare Hc 
Lokal placering   Deckare 
Hylla Hc Hc  
Klassifikation Hc.01 Hc.01  
Ämneskod   Hc.01 
Ämnesord Lund, Deckare Lund, deckare Lund, skönlitteratur, 

Deckare, 
Polisromaner 
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Tabell 3 
Författare: 
Connelly, Michael 
Titel: Dödens stad 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Deckare Deckare Hce 
Lokal placering   Deckare 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hceeq.01 
Ämnesord Deckare  deckare Deckare, 

Polisromaner, USA, 
Kalifornien, Los 
Angeles, 
Vietnamveteraner, 
Bosch, Harry (fiktiv 
person) 

 
 
Följande tre titlar nedan har återvunnits med sökordet: fantasy 
 
Tabell 4 
Författare: Price, 
Susan  
Titel: Alvkungen 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Fantasy Fantasy Hce 
Lokal placering   Fantasy 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hcee.01 
Ämnesord Fantasy fantasy  
 
 
Tabell 5 
Författare: Martin, 
George, R. R. 
Titel: Kampen om 
järntronen 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Fantasy Fantasy Hce 
Lokal placering   Fantasy 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hceeq.01 
Ämnesord Fantasy fantasy Fantasy 
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Tabell 6 
Författare: 
Leandoer, 
Kristoffer 
Titel: 
Skymningsfursten 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Fantasy Fantasy Hc 
Lokal placering   Fantasy 
Hylla Hc Hc  
Klassifikation Hc.01 Hc.01  
Ämneskod   Hc.01 
Ämnesord Fantasy fantasy Fantasy 
 
 
Följande tre titlar nedan har återvunnits med sökordet: thriller 
 
Tabell 7 
Författare: 
Alvtegen, Karin 
Titel: Svek  

Stenungsund: OPAC 
4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Deckare Thriller Hc 
Lokal placering   Thriller 
Hylla Hc Hc  
Klassifikation Hc.01 Hc.01  
Ämneskod   Hc.01 
Ämnesord Samlevnadsproblem, 

Thrillers 
Samlevnadsproblem, 
thriller 

Thrillers, 
Psykologiska 
thrillers, 
Stockholm, 
Medelklassmiljö, 
Äktenskap, Otrohet 

 
 
Tabell 8 
Författare: Brown, 
Dan 
Titel: Da Vinci-
koden 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Thriller/Deckare Thriller Hce 
Lokal placering   Thriller 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hcee.01 
Ämnesord Thrillers thriller Thriller 
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Tabell 9 
Författare: Fyfield, 
Frances 
Titel: Blind date 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering Deckare Deckare Hce 
Lokal placering   Deckare 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod    
Ämnesord Thrillers thriller Thriller 
 
 
Följande tre titlar nedan har återvunnits med sökordet: science fiction 
 
Tabell 10 
Författare: London, 
Jack 
Titel: Den röda 
pesten  

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering  Sf Hc 
Lokal placering   SF 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.016 Hcee.016  
Ämneskod   Hcee.016 
Ämnesord Science fiction science fiction  
 
 
Tabell 11 
Författare: Asimov, 
Isaac 
Titel: Den lille fule 
pojken 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering SF Sf Hce 
Lokal placering   SF 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hceeq.01 
Ämnesord Science fiction science fiction Science fiction, 

Urtiden, 2000-talet, 
Tidsresor 
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Tabell 12 
Författare: Resnick, 
Mike 
Titel: Santiago 

Stenungsund: 
OPAC 4.0 

Tjörn: OPAC 4.0 Orust: LIBRA III:s 
WebbOPAC 

Placering SF Sf Hce 
Lokal placering   SF 
Hylla Hce Hce  
Klassifikation Hcee.01 Hcee.01  
Ämneskod   Hcee.01 
Ämnesord Science fiction science fiction SF 
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7. Analys och slutsatser  
 
I analysen undersöker vi hur Stenungsunds, Tjörns och Orusts folkbibliotek har valt att 
placera sin skönlitteratur för vuxna och sätter detta i relation till Jarmo Saartis idéer om 
hylluppställning. Denna del av vår analys bygger på det empiriska material som vi 
samlat in genom våra första orienterande besök, då vi tittade efter om och hur de 
skönlitterära böckerna var märkta med hyllsignum eller etiketter och om böckerna var 
alfabetiskt uppställda eller uppställda efter genrer. Vidare bygger denna del av analysen 
på de intervjuer som vi har gjort med en bibliotekarie på varje bibliotek.  
 
Vidare skall vi i vår analys undersöka hur återvinningsmöjligheterna på skönlitterära 
genreindelade böcker ser ut i Stenungsunds, Tjörns och Orusts folkbiblioteks OPACs. 
Vi kommer att sätta de 12 undersökta böckernas ämnesord i relation till Annelise Mark 
Pejtersens dimensioner för att se om hennes dimensioner finns representerade. Denna 
del av analysen bygger på det empiriska material vi samlat in genom sökningar på 
genrerna deckare, thriller, science fiction och fantasy i respektive folkbiblioteks OPAC 
(se tabeller under kapitel 6). 
 
Förutom Saartis och Pejtersens modeller kommer vi att använda oss av vår 
forskningsöversikt när vi analyserar det empiriska materialet och besvarar våra 
frågeställningar.  
 

7.1 Skönlitteraturens placering utifrån Saartis hylluppställningssystem   
 
Vid våra orienterande besök på respektive folkbibliotek noterade vi att man på samtliga 
bibliotek placerat sin skönlitteratur för vuxna dels alfabetiskt efter författares efternamn 
och dels efter vissa genrer. Samtliga böcker var märkta med hyllsignum Hc eller Hce på 
bokryggarna och på två av de tre undersökta folkbiblioteken var de genreindelade 
böckerna märkta med etiketter som talar om vilken genre böckerna tillhör. När det 
gäller de genreindelade böckerna var det vanligast att placera en genre alfabetiskt 
uppställd på egen hylla, förutom i ett fall då man på ett bibliotek integrerat science 
fiction bland den alfabetiskt uppställda skönlitteraturen. Att ställa några genrer på egna 
hyllor och låta den övriga skönlitteraturen stå placerad i alfabetisk följd stämmer med 
det sätt som Saarti påpekar är det mest vanliga traditionella sättet att ställa upp 
skönlitteraturen på (se Saartis hylluppställningssystem i kapitel 5). Däremot har vi 
konstaterat från besök och intervjuer att man inte längre separerar lättsam litteratur från 
seriös litteratur som står för sig. Vår informant på Stenungsunds bibliotek nämnde under 
intervjun att man från bibliotekets sida inte vill vara moraliserande, utan man vill istället 
underlätta för användarna när de skall hitta sin skönlitteratur i hyllorna genom att till 
exempel genreindela. Att kategorisera hela den skönlitterära samlingen verkar inte vara 
aktuellt på något av folkbiblioteken utifrån hur vi har tolkat våra informanter utan de 
gör utbrytningar och förändringar i hylluppställning efter bokutgivning, bokcirkulation 
och hur bibliotekarierna tror att användarna vill att skönlitteraturen skall vara placerad. 
 
Vidare menar Saarti att man på stora bibliotek kan låta kategorierna vara mer specifika 
än på mindre bibliotek, men det framgår inte vad han menar med stora bibliotek när det 
gäller beståndet av skönlitteratur (Saarti 1992, s. 24). Våra bibliotek har några 
gemensamma genrer utbrutna och resterande skönlitteratur för vuxna placerad efter 
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författare. Dessa bibliotek har ett bestånd av skönlitteratur för vuxna mellan 10 000 och 
15 000 titlar, men de har vad vi kan se inte valt att vara mer specifika i sina utbrytningar 
av genrer och heller inte brutit ut fler genrer än deckare, thriller, science fiction och 
fantasy. Dock har Stenungsunds bibliotek som har det största beståndet av skönlitteratur 
ytterligare en genre utbruten, Göteborgs- och Bohuslänsromaner. I våra intervjuer 
framgår det tydligt att man från bibliotekens sida kontinuerligt ser över sina 
utbrytningar och att man inte är främmande för att göra förändringar för att tillmötesgå 
sina användare. 
 
Saarti säger också att om någon inte läser en viss genre bryr man sig inte om att 
separera den i en egen kategori (Saarti 1992, s. 24). Orusts bibliotek har placerat science 
fiction integrerat och vår informant på detta bibliotek menar att det beror på att det inte 
ges ut så många böcker inom denna genre längre. Informanten på Tjörns bibliotek 
berättar att man här överväger att ta bort hyllan med science fiction eftersom böckerna 
på denna hylla inte cirkulerar så mycket, vilket vi tolkar som att denna genre inte längre 
är lika efterfrågad som när den en gång bröts ut. Stenungsund har också gjort 
förändringar när de tog bort släktromaner som inte längre lånades lika mycket och som 
inte ges ut i så stor mängd längre, säger informanten på Stenungsunds bibliotek. Vad 
våra informanter antyder är att man ute på de tre folkbiblioteken inte uttalat grundar sina 
beslut på den forskning som finns eller de svenska projekt där olika 
biblioteksförändringar genomförts, utan istället tar man egna pragmatiska beslut på 
respektive bibliotek angående skönlitteraturens behandling och dessa beslut grundas 
bland annat på bokcirkulation, bokutgivning och hur man tror att användarna vill ha 
skönlitteraturen uppställd. 
 

7.2 Skönlitteraturens återvinningsmöjligheter utifrån Pejtersens 
dimensioner  
 
Vi har analyserat ämnesorden från de romaner som vi återvunnit genom att söka på 
genrerna deckare, thriller, science fiction och fantasy och som finns upptagna i våra 
tabeller i kapitel 6 utifrån vår egen tolkning av Pejtersens dimensioner: ämne, ram, 
författarens intention och tillgänglighet. För att göra vår analys av ämnesorden mer 
tydlig har vi konstruerat nya tabeller som är betecknade med bokstäver från A till L. 
 
Vi har valt att slå samman Stenungsunds och Tjörns ämnesord eftersom de använder sig 
av samma OPAC-version och således har samma ämnesord. Det enda som skiljer sig åt 
är att Stenungsund skriver sina genreämnesord med stor begynnelsebokstav medan 
Tjörn skriver sina med liten, samt att ämnesordet thriller skrivs i Stenungsunds OPAC 
som Thrillers och i Tjörns OPAC som thriller. 
 
När det gäller de olika genrernas definitioner har vi tagit hjälp av ämnesordslistan Att 
indexera skönlitteratur, för att få en klar beskrivning av genrerna och vi har skrivit 
betydelsen under tabellerna där vi diskuterar ämnesorden. 
 
Vi har undersökt tre böcker ur varje genre och under den första tabellen som tar upp en 
ny genre förklarar vi hur vi analyserat ämnesorden i förhållande till dimensionerna. När 
det rör sig om samma ämnesord under följande böcker väljer vi att inte upprepa dessa 
utan skriver bara om ämnesorden som är nya för just den boken. 
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Tabell A: Trosell, Aino, Tvångströjan 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Deckare/deckare 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord:  
 
Dalarna 
 
 
Deckare 
 

 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

 
Samtliga bibliotek har ämnesordet Deckare  och vi har valt att tolka ämnesordet 
Deckare under dimensionen ämne och underdimension intrig och händelseförlopp, 
därför att vi anser att en deckare är en bok som handlar om ett brott där ofta mord ingår. 
 
Vidare anser vi att ämnesordet Deckare även kan hamna under dimensionen författarens 
intention och dess underdimension emotionell upplevelse, eftersom en deckare kan vara 
en spännande bok som påverkar läsaren känslomässigt. 
 
Deckare är ett brett ämnesord som även kan stå för bokens genretillhörighet. 
 
Deckare definieras enligt ämnesordslistan som: ”skildringar av brott och dess 
uppklarande med tonvikt på underhållning snarare än realism.” (Att indexera 
skönlitteratur: Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 7). 
 
Orust har ämnesordet Dalarna som är konkret och talar om vilken plats bokens 
handling utspelar sig och som således hamnar under dimensionen ram och 
underdimensionen plats.
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Tabell B: Blom, Arne, K., Offerlamm 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Lund 
 
 
Deckare/deckare 

 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord: 
 
Lund 
 
 
skönlitteratur 
 
 
Deckare, Polisromaner 

 
 
dimension: ram 
underdimension: plats  
 
dimension: ? 
underdimension: ? 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intension  
underdimension: emotionell upplevelse 

 
Samtliga bibliotek har med ämnesordet Lund som är konkret och talar om vilken plats 
bokens handling utspelar sig och som således hamnar under dimensionen ram och 
underdimensionen plats. 
 
Orust har till denna bok ämnesordet skönlitteratur men vi kan inte med Pejtersens 
dimensioner se vart detta ämnesord passar in. Vår informant på Orusts bibliotek nämnde 
att man nuförtiden tar bort ämnesord som skönlitteratur, men här står det av någon 
anledning kvar. 
 
Orust har också ämnesordet Polisromaner som passar in under samma dimensioner 
som Deckare. Polisromaner är en underordnad genre till Deckare och definieras enligt 
ämnesordslistan som: ”Deckare vars tyngdpunkt ligger på poliser och polisarbete.” (Att 
indexera skönlitteratur: Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 7). 



 45 

Tabell C: Connelly, Michael, Dödens stad 
  
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Deckare/deckare 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord:  
 
Deckare, Polisromaner 
 
 
 
 
 
 
 
USA, Kalifornien, Los Angeles 
 
 
Vietnamveteraner, Bosch, Harry (fiktiv person) 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 
 
dimension: ? 
underdimension: ? 

 
Orust har ämnesorden USA, Kalifornien och Los Angeles och de hamnar under 
dimensionen ram och underdimensionen plats, eftersom de talar om var handlingen i 
boken utspelar sig. 
 
Vidare har Orust även ämnesorden Vietnamveteraner och Bosch, Harry (fiktiv 
person), men till dessa ämnesord finner vi ingen passande dimension. 
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Tabell D: Price, Susan, Alvkungen 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Fantasy/fantasy 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord: - 
 
 

 

 
Vi har valt att tolka ämnesordet Fantasy under dimensionen ämne och underdimension 
intrig och händelseförlopp, därför att vi anser att en fantasyroman är en bok där 
handlingen är förlagd till en fantasivärld och som ofta innefattar en maktkamp mellan 
goda och onda karaktärer.  
 
Vidare tolkar vi att ämnesordet fantasy också kan falla inom dimensionen författarens 
intention och underdimensionen emotionell upplevelse, eftersom vi anser att dessa 
böcker även kan vara spännande.  
 
Ytterligare en dimension och underdimension som kan passa ihop med ämnesordet 
fantasy är ram och plats, eftersom handlingen utspelar sig i en annan värld. 
 
Fantasy är ett brett ämnesord som även kan stå för bokens genretillhörighet. 
 
Ämnesordslistan definierar fantasy som: ” ett verk som utspelar sig i en övernaturlig 
fantasimiljö.” (Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 8). 
 
Eftersom Orust inte har några ämnesord till denna bok kan vi heller inte använda oss av 
Pejtersens dimensioner i detta fall. 
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Tabell E: Martin, George, R. R., Kampen om järntronen 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Fantasy/fantasy 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord:  
 
Fantasy 
 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 

 
Inga andra ämnesord finns än i tabell D. 
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Tabell F: Leandoer, Kristoffer, Skymningsfursten 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Fantasy/fantasy 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord:  
 
Fantasy 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 

 
Inga andra ämnesord finns än i tabell D. 



 49 

Tabell G: Alvtegen, Karin, Svek 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord: 
 
Samlevnadsproblem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thrillers/thriller 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: psykologisk 
utveckling/beskrivning 
underdimension: sociala relationer 
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord:  
 
Thrillers, Psykologiska thrillers  
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm, Medelklassmiljö 
 
 
Äktenskap, Otrohet 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 
 
dimension: ram 
underdimension: plats 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
underdimension: psykologisk 
utveckling/beskrivning 
underdimension: sociala relationer 
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

 
Ämnesordet Samlevnadsproblem anser vi passar under dimensionen ämne och dess 
underdimensioner psykologisk utveckling/beskrivning samt sociala relationer, eftersom 
vi anser att ämnesordet kan beskriva psykologiska faktorer i handlingen och att det även 
innefattar sociala förhållanden mellan karaktärer i bokens handling. Ämnesordet passar 
även in under dimensionen författarens intention med underdimensionen emotionell 
upplevelse, eftersom vi anser att ämnesordet samlevnadsproblem kan innefatta 
känslomässiga upplevelser för läsaren. 
 
Samtliga bibliotek har ämnesordet Thrillers/thriller som passar in under dimensionen 
ämne och underdimensionen intrig och händelseförlopp, eftersom vi anser att dessa 
böcker i likhet med deckare har ett spännande handlingsförlopp. 
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Thriller passar också under dimensionen författarens intention och underdimensionen 
emotionell upplevelse, eftersom vi tycker att thrillers ofta är fängslande och 
känslomässigt engagerande. 
 
Thrillers är ett brett ämnesord som även kan stå för bokens genretillhörighet. 
 
Enligt ämnesordslistan är Thrillers: ”mycket spännande berättelse vanligen med inslag 
av mord, psykisk terror, spionage och dylikt.” (Att indexera skönlitteratur: 
Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 10). 
 
Orust har även ämnesordet Psykologiska thrillers  som är en underordnad genre till 
Thrillers. Enligt ämnesordslistan är Psykologiska thrillers: ” verk som förutom att de är 
spännande ger en psykologisk bild av människor och deras motiv.” (Att indexera 
skönlitteratur: Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 10). 
 
Ämnesorden Stockholm och Medelklassmiljö anser vi ligger under dimensionen ram 
och underdimensionen plats, eftersom dessa ämnesord står för plats och miljö där 
bokens handling utspelar sig. 
 
Äktenskap och Otrohet är ämnesord som vi tycker faller inom dimensionen ämne och 
dess tre möjliga underdimensioner intrig och händelseförlopp, psykologisk 
utveckling/beskrivning samt sociala relationer, eftersom dessa ämnesord anspelar på 
intriger mellan karaktärer, följer en handling, psykologiska aspekter och sociala 
relationer mellan karaktärer i boken. Ytterligare en dimension som passar för dessa 
ämnesord är författarens intention och underdimensionen emotionell upplevelse, 
eftersom författaren vill förmedla en viss känsla till läsaren genom att ta upp ämnen som 
äktenskap och otrohet. 
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Tabell H: Brown, Dan, Da Vinci-koden 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Thrillers/thriller 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord:  
 
Thriller 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

 
Inga andra ämnesord än i tabell G. 
 
 
Tabell I: Fyfield, Frances, Blind date 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Thrillers/thriller 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

Orusts ämnesord:  
 
Thriller 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: författarens intention  
underdimension: emotionell upplevelse 

 
Inga andra ämnesord än i tabell G. 
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Tabell J: London, Jack, Den röda pesten 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Science fiction 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord: - 
 

 

 
Ämnesordet Science fiction/science fiction passar in under dimensionen ämne och 
underdimensionen intrig och händelseförlopp, eftersom dessa böcker ofta innehåller 
intriger mellan goda och onda makter. 
 
Science fiction passar också under dimensionen ram och underdimensionerna tid och 
plats, eftersom handlingen utspelar sig i framtiden och i andra världar exempelvis i 
rymden. 
 
Science fiction är ett brett ämnesord som även kan stå för bokens genretillhörighet. 
 
Enligt ämnesordslistan är Science fiction: ”verk som är förlagda till en framtid eller 
andra världar och är präglade av visionär teknologi.” (Att indexera skönlitteratur: 
Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 10). 
 
Eftersom Orust inte har några ämnesord till denna bok kan vi heller inte använda oss av 
Pejtersens dimensioner i detta fall. 
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Tabell K: Asimov, Isaac, Den lille fule pojken 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Science fiction/science fiction 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord:  
 
Science fiction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urtiden, 2000-talet, Tidsresor 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 
underdimension: plats 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 

 
Orust har ämnesorden Urtiden, 2000-talet och Tidsresor vilka vi tycker passar under 
dimensionen ram och underdimensionen tid, eftersom dessa ämnesord konkret sätter 
bokens handling inom en tidsram. För övrigt finns inga andra ämnesord än i tabell J. 
 
Tabell L: Resnick, Mike, Santiago 
 
Stenungsunds och Tjörns ämnesord:  
 
Science fiction/science fiction 
 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 
underdimension: plats 

Orusts ämnesord: 
 
SF 
 

 
 
dimension: ämne 
underdimension: intrig och händelseförlopp  
 
och 
 
dimension: ram 
underdimension: tid 
underdimension: plats 

 
Som ämnesord har Orust här valt att skriva akronymen SF istället för att skriva ut ordet 
science fiction i sin helhet. För övrigt finns inga andra ämnesord än i tabell J. 
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Stenungsund och Tjörn har oftast bara ett ämnesord till de titlar vi valt och oftast är det 
genretillhörigheten som är ämnesord. Detta innebär att de har få av Pejtersens 
dimensioner representerade och användare kan inte använda alternativa ämnesord när de 
söker. Orust har överlag fler ämnesord på de böcker vi valt och det beror förmodligen 
på att personalen där aktivt arbetar med att se över alla nya böckers ämnesord utifrån en 
egen konstruerad ämnesordslista och på grund av detta går det att placera in fler av 
Pejtersens dimensioner på deras böcker. Vi har upptäckt att inte alla Pejtersens 
dimensioner ämne, ram, författarens intention och tillgänglighet någon gång är 
fullständigt representerade med de ämnesord som finns i katalogposterna till de böcker 
som vi har undersökt. De dimensioner som finns representerade är ämne som vi tolkar 
som en bred dimension som kan täcka in de flesta böcker, ram som är en konkret 
dimension och som gör det lätt att sätta in en boks ämnesord om det finns något sådant 
som talar om var bokens handling utspelar sig och författarens intention där böcker som 
har en spännande och fängslande handling lätt placeras. Dimensionen tillgänglighet har 
vi inte kunnat applicera på någon av de 12 böckerna, eftersom vi undersökt romaner 
uppställda efter innehåll och inte läsbarhet eller fysiska egenskaper. 
  
När ämnesord som anger bokens karaktärer finns utskrivna i ämnesordsfältet, till 
exempel Bosch, Harry i boken Dödens stad (tabell C), saknas en dimension som skulle 
kunna täcka in sådana ämnesord. Av de ämnesord som våra undersökta böcker har ser 
vi att Pejtersens ambition att täcka in hela bokens aboutness inte fungerar då det finns 
ämnesord i ämnesordsfältet som inte kan täckas in under någon av hennes fyra 
dimensioner.  
 

7.3 Placering och ämnesordsindexering av genreindelade böcker 
 
Hyllsignum, katalogsignum och ämnesord skall fungera som hjälpmedel för att 
användare och bibliotekarier skall kunna återvinna skönlitteratur både i det fysiska 
biblioteket och i OPAC, men för användare kan dessa koder vara förvirrande och 
ämnesorden otillräckliga i antal. 
 
Det vi finner svåröverskådligt i de två olika OPACarna är att BOOK-IT:s OPAC 4.0 har 
placeringsfältet ifyllt med genretillhörigheten (exempelvis deckare) och att man i fältet 
för hylla har hyllsignum (exempelvis Hc). Vi anser att dessa är förbryllande lika vad de 
syftar till nämligen vart användarna skall gå i biblioteket för att finna de böcker som de 
söker. Vi undrar om det inte hade räckt med placeringsfältet och klassifikationsfältet 
och inte blanda in ett fält för hylla, då det blir för mycket information. Som ett exempel 
står en bok uppenbarligen inte på hylla Hc när den är placerad Deckare. Samma sak är 
det i LIBRA III:s WebbOPAC fast man här använt placering till hyllsignum 
(exempelvis Hc) och lokal placering för genretillhörigheten (exempelvis deckare). Vi 
tror att en möjlig förklaring till detta kan vara att man kan byta ut beteckningen i fälten 
placering/lokal placering efter bibliotekets egna behov. 
 
Till skillnad från Stenungsund och Tjörn har man i Orusts OPAC specificerat 
ämneskoden, synonym till klassifikation, till att berätta att några av de undersökta 
böckerna är amerikansk skönlitteratur (Hceeq.01) översatt till svenska (se tabellerna 3, 5 
och 11). 
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Boken Svek (se tabell 7) är placerad som deckare i Stenungsunds bibliotek enligt 
OPAC, men går inte att söka på som deckare i OPAC. Man måste söka på thriller* som 
är ett av denna boks ämnesord för att återvinna boken. Vore det inte bra att kunna söka 
på vart boken är placerad i det lokala biblioteket? På Orust där man slagit ihop deckare 
och thrillers och märkt alla böcker som deckare står denna bok på lokal placering 
thriller. Detta kan uppfattas något märkligt då thriller inte har någon egen hylla utan 
placeras som deckare. 
 
Boken Da-Vinci-koden (se tabell 8) verkar vara ett gränsfall vilken genre den tillhör och 
i Stenungsund har man några exemplar placerade på thriller men även några exemplar 
placerade på deckare. Nuförtiden placeras de på samma hylla i biblioteket eftersom man 
valt att blanda deckare och thrillers. 
 
Boken Blind date (se tabell 9) står placerad som deckare i Stenungsund, men har ett 
enda ämnesord och det är thriller. Denna bok är placerad som deckare även på Tjörn. 
Antingen är denna bok enligt Stenungsund och Tjörn också ett gränsfall mellan deckare 
och thriller som Da-Vinci-koden eller så har man inte sett ämnesorden som 
placeringsgrundande. Vi undrar om inte de ämnesord som finns borde styra var boken 
placeras? I detta fall vore det enkelt att likställa ämnesordet med var boken skall 
placeras eftersom det bara finns ett ämnesord och det är thriller. 
 
Boken Den röda pesten (se tabell 10) har ämnesordet science fiction i Stenungsund, men 
har inte försetts med någon placeringshänvisning till science fiction, utan den ser ut att 
stå placerad bland de övriga romanerna. Orust som har denna genre integrerad bland 
den övriga skönlitteraturen har ändå skrivit in under lokal placering SF som står för 
science fiction. Vi undrar om det inte ser ut som om Orust då ändå har en egen hylla för 
science fiction? Dessutom ser vi att det inte finns några ämnesord till denna bok på 
Orust.  
 
Vi har märkt att Orust har fler ämnesord i genomsnitt på de titlar vi valt och detta 
innebär att Orust har fler av Pejtersens dimensioner representerade. Detta leder i 
slutändan till att dessa titlar till viss del är lättare att återvinna i deras OPAC, eftersom 
fler ämnesord leder till fler ingångar när en användare skall söka efter en bok i OPAC. 
Däremot kan det vara svårt för bibliotekarierna att avgöra vart böcker med många 
ämnesord skall placeras om en bok har många breda ämnesord som till exempel en 
historisk kärleksroman, placeras den på historia eller kärlek om dessa genrer finns 
utbrutna båda två? 
 
Det finns skillnader mellan Stenungsunds och Tjörns folkbibliotek som har samma 
OPAC vad gäller ämnesorden som betecknar genre. Stenungsund skriver ordet med stor 
begynnelsebokstav medan Tjörn skriver med liten begynnelsebokstav (se exempelvis 
tabellerna B och G). Trots att båda biblioteken har samma OPAC-version verkar man 
göra vissa egna förändringar eller så har biblioteken fått olika katalogposter för samma 
titlar. Vi har dock inte gått djupare med att undersöka vem eller vilka det är som från 
början indexerat dessa böcker, men vi förmodar att det är fler än en person som sitter 
och indexerar beroende på vart katalogposterna köps in ifrån, vilket kan leda till 
inkonsekvens bland ämnesorden. Vi tycker dock att det är märkligt att det skiljer mellan 
ämnesordens stavning i Stenungsunds och Tjörns OPACs när de får sina katalogposter 
från samma ställe. När det gäller de genreindelade romanerna som vi undersökt verkar 
det som att den som indexerat dessa inte har tagit med fler ämnesord än själva genren. 
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En förklaring till detta, tror vi, kan vara att genren tolkas som ett brett ämnesord som 
täcker in hela bokens innehåll. 
 
Vi har konstaterat att det går att söka på en genre och få träffar på böcker som är 
ämnesordsindexerade med dessa genrer, men om boken även innehåller fler teman eller 
aspekter syns inte detta alltid i katalogen om det bara finns ett ämnesord och det är 
genretillhörigheten. Det går inte heller att söka direkt på placeringen, till exempel 
deckare, för sökningen går igenom katalogposten som inte innehåller information om 
var boken är placerad i biblioteket, eftersom det enbart syns i placeringsfönstret i 
OPACen på Stenungsund och Tjörn. Däremot får vi fram all information direkt när vi 
söker på en bok i Orusts OPAC då vi kommer direkt till katalogposten som är utförlig 
med information om placering och lokal placering. Nielsen & Zoegas undersökning 
visade att hela 68 % av användarna inte använder sig av bibliotekskatalogen (Nielsen & 
Zoega 1997, s. 34). Vi tror att det möjligen kan bero på att användare anser att det är 
svårt att söka i OPAC och det bekräftas av Nielsen och Zoega där användarna i deras 
undersökning kände sig osäkra på hur de skulle använda bibliotekskatalogen.  
 
Hunter anser att det finns vissa brister i ämnesordsåtervinningen (Hunter 2000, s. 5), 
vilket vi i vår begränsade undersökning också har märkt då vi gjort sökningar i OPAC 
på våra 12 utvalda böcker när det gäller deras ämnesordsindexering och vi konstaterat 
att vissa böcker har ett eller ett fåtal ämnesord eller saknar ämnesord helt. Eliasson kom 
fram till att skönlitteratur måste beskrivas på många sätt med olika facetter för att kunna 
återvinnas korrekt (Eliasson 2002, s. 48) och det stämmer med vad vi kommit fram till 
att fler av Pejtersens dimensioner bör vara representerade med fler ämnesord för att 
återvinningsmöjligheten för skönlitteratur skall fungera så bra som möjligt. Ett bibliotek 
i Sverige som anammat detta är Mölndals stadsbibliotek som utvecklat ämnesords- och 
genredatabasen EDVIN där man försett varje bok med fler ämnesord, för att öka 
möjligheterna både för användare och personal att återvinna skönlitteratur (Ekvall & 
Larsson 1997, s. 82). I vår undersökning av 12 genreindelade böcker ser vi att placering 
och ämnesordsindexering av dessa inte alltid är konsekvent. Det vore en tillgång när 
man ska genreindela böcker att kontrollera och använda sig av dessa böckers ämnesord 
för att få veta vad boken handlar om och var den ska placeras, även om 
ämnesordsindexering i sig inte är till för placering av böcker i bibliotek utan för att 
framhäva vad en bok handlar om.  
 
Vi har sett att våra tre folkbibliotek inte frångått sitt klassifikationssystem utan använder 
sig av ett sätt att arrangera böcker som inte påverkar klassifikationssystemet, och detta 
stämmer överens med Ørvigs tankar om att det går att arrangera böcker på ett alternativt 
sätt utan att behöva skapa ett nytt klassifikationssystem (Ørvig 1955, s. 224). 
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7.4 Sammanfattning av svaren på frågeställningarna 
 
I detta avsnitt presenterar vi kortfattat de slutsatser vi dragit utifrån de frågeställningar 
vi ställt. 
 
1. Hur ser kopplingen ut mellan den forskning som finns om skönlitteraturens placering 
och återvinning och det praktiska arbete som utförs i tre utvalda bibliotek? 
 
De forskare som tar upp problematiken kring skönlitteraturens placering och 
återvinningsmöjligheter i vår forskningsöversikt har många förslag på hur man kan 
arbeta med skönlitteratur i bibliotek, men det finns inte någon uttalad koppling till dessa 
arbetssätt på de bibliotek vi undersökt. Istället arbetar de tre undersökta biblioteken 
utifrån egna idéer som inte finns dokumenterat utan är tyst kunskap inom respektive 
bibliotek. 
 
2. Hur ser skönlitteraturens placering ut på de tre utvalda folkbiblioteken? 
   
 a) Hur har respektive folkbibliotek valt att placera sin skönlitteratur för vuxna? 
 

b) Varför och när har vissa genrer brutits ut från den traditionella alfabetiska 
hylluppställningen? 

 
Våra tre folkbibliotek har placerat sin skönlitteratur för vuxna efter författare och genre 
och Saarti menar att detta är det mest vanliga sättet att placera sin skönlitteratur på. Att 
man valt att bryta ut vissa genrer beror på att man från bibliotekens sida vill tillmötesgå 
användarna och att man ser på hur stor bokutgivningen och bokcirkulationen är inom en 
genre. Våra tre undersökta folkbibliotek började bryta ut några genrer redan innan 
projekt som Kampen och Göken startade och man har heller inte påverkats av något 
annat projekt. En slutsats av detta är att varje folkbibliotek har gjort förändringar i sin 
hyllplacering av skönlitteratur för vuxna för att underlätta för sina användare och dessa 
förändringar har gjorts inom folkbibliotekets egen verksamhet utan någon påverkan 
utifrån. 
 
3. Hur fungerar skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i de tre utvalda  
folkbibliotekens OPACs? 

 
a) Hur ser möjligheterna ut att använda sig av Annelise Mark Pejtersens 
dimensioner som indexeringsverktyg på 12 utvalda böckers ämnesord? 
 
b) Hur fungerar placering och ämnesordsindexering av genreindelade böcker? 

 
Möjligheterna att använda sig av Pejtersens dimensioner finns om man från bibliotekens 
sida väljer att utnyttja dessa dimensioner som indexeringsverktyg och utökar 
ämnesordsindexeringen av skönlitteraturen. På de 12 utvalda böckerna vi undersökt 
fanns inte möjligheten att utnyttja Pejtersens dimensioner fullt ut, då dessa böcker var 
försedda med för få ämnesord. I vår undersökning av de 12 böckerna kan vi konstatera 
att konsekvensen mellan placering och genreämnesord inte alltid överensstämmer. En 
slutsats är att det troligtvis är förvirrande för användarna när det inte finns någon 
standardisering av OPACs när varje system har sitt eget upplägg, vilket innebär att 
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bibliotekens återvinningsmöjligheter av skönlitteratur varierar. Det kan också finnas 
variationer mellan bibliotek som använder sig av samma OPAC-system. 
 

7.5 Avslutande reflektioner 
 
När våra folkbibliotek en gång valde att bryta ut de olika genrerna var en av 
anledningarna till detta att man ville möta användarnas behov genom att de på så sätt 
skulle få lättare att hitta dessa böcker. På våra tre undersökta folkbibliotek har man inte 
arbetat uttalat efter något projekt som Kampen eller Göken när man placerat sin 
skönlitteratur för vuxna, utan man har istället kommit fram till egna lösningar på hur 
man valt att placera den och man har även tagit hänsyn till användarnas önskemål. 
Några av de utbrytningar som gjorts på respektive folkbibliotek genomfördes innan de 
användarriktade projekten Kampen och Göken startade. Enligt Sapiie finns det olika 
anledningar att förändra hylluppställningen i bibliotek och en av dessa är att man från 
bibliotekets sida vill möta användarnas behov (Sapiie 1995, s. 145). En annan anledning 
till varför man valt att ändra i sin hylluppställning genom att sätta vissa genrer på egen 
hylla på de tre biblioteken är att bokbeståndet inom dessa genrer ökat i mängd och 
popularitet. Olsson och Olssons resultat visar att bibliotek som gör förändringar i 
hylluppställning prövar sig fram för att hitta den bästa lösning som passar just deras 
egna användare (Olsson & Olsson 2002, s. 54). Inget bibliotek gör på exakt samma sätt 
utan varje bibliotek anpassar sig efter sina användares behov, vilket vi tolkar att våra 
bibliotek gör. Även Blomberg kom fram till att biblioteken vill göra förändringar i 
hylluppställningen för att göra biblioteket mera låntagarvänligt (Blomberg 1999, s. 45). 
De tre folkbibliotek som vi har undersökt har gjort utbrytningar av viss skönlitteratur för 
vuxna utifrån hur de uppfattat sina användares önskemål. Vi tolkar att de grundar sina 
förändringar på sitt dagliga arbete ute i biblioteket där de får frågor om skönlitteratur 
från användarna och de då ser ett mönster att det finns en önskan om förändring.  
 
I vår undersökning har vi noterat att ett bibliotek arbetar mer aktivt med 
ämnesordsindexering och vi undrar varför det inte är mer vanligt att lägga in fler egna 
ämnesord på de skönlitterära böckerna, vilket i sin tur skulle leda till ökad 
återvinningsmöjlighet inom respektive bibliotek. Dock kan det finnas problem med att 
lägga in egna ämnesord om man på varje bibliotek gör på sitt sätt och inte följer någon 
standardmall. Kanske ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur i framtiden kommer 
att finnas som någon form av standardmall för vilka ämnesord som kan användas på 
skönlitteratur, men den är än så länge relativt ny och verkar inte ha hunnit bli ett 
inarbetat arbetsredskap för skönlitteratur ännu.  
 
Under arbetet med vår magisteruppsats har vi kommit fram till att det finns andra 
möjliga infallsvinklar på detta ämne som rör skönlitteraturens placering för vuxna och 
dess återvinningsmöjligheter i OPAC och som skulle kunna undersökas närmare. Dels 
skulle man kunna genomföra en användarundersökning som kan ta upp frågor där 
användare får svara på hur de anser att biblioteket skall placera sin skönlitteratur för att 
det skall underlätta för dem i sin litteratursökning, dels skulle en annan 
användarundersökning kunna riktas in på hur användare upplever sökmöjligheterna för 
skönlitteratur i OPAC. 
 
Ytterligare förslag på vidare studier kan vara att undersöka om andra bibliotek i Sverige 
har påverkats av de svenska projekt som vi tar upp i kapitel 3. Det vore också intressant 
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att se hur de bibliotek som deltagit i Kampenprojektet och GÖK-projektet utvecklats 
efter det att projekten avslutats.  
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8. Sammanfattning  
 
De flesta svenska folkbibliotek använder sig av SAB-systemet för att klassificera sina 
samlingar, såväl fack- som skönlitteratur, men det finns bara huvudklassen H för att 
klassificera skönlitteratur och med denna klass kan man inte få reda på vad en bok 
handlar om utan man får endast reda på vilket språk och form som boken har. Många 
folkbibliotek väljer då att placera sin skönlitteratur för vuxna efter egna principer, vilket 
kan resultera i att de väljer att bryta ut vissa genrer av sin skönlitteratur och detta 
innebär också att det inte finns någon standardisering hur skönlitteraturens placering 
skall vara på folkbibliotek. När det gäller folkbibliotekens kataloger på Internet (OPAC) 
så innehåller den nästan enbart bibliografiska data och mycket lite eller ingen 
beskrivning alls av de skönlitterära böckernas innehåll.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre folkbibliotek i Västsverige valt att 
placera sin skönlitteratur för vuxna i biblioteket och hur skönlitteraturens 
återvinningsmöjligheter i OPAC fungerar i dessa bibliotek. Utifrån det vill vi undersöka 
hur forskningen kring skönlitteraturens placering och återvinningsmöjligheter 
återkopplas i det praktiska biblioteksarbetet, samt om de tre undersökta folkbiblioteken 
påverkats av några svenska projekt som rör förändringsarbete i bibliotek och 
återvinningsmöjligheter av skönlitteratur. 
 
Forskningen kring skönlitteraturens placering och återvinning i bibliotek är omfattande 
och därför är ytterligare ett syfte med vår uppsats att göra en forskningsöversikt för att 
täcka in många aspekter av detta område. För att uppnå våra syften använder vi oss av 
följande frågor: 
 
1. Hur ser kopplingen ut mellan den forskning som finns om skönlitteraturens placering 
och återvinning och det praktiska arbete som utförs i tre utvalda folkbibliotek? 
 
2. Hur ser skönlitteraturens placering ut på tre utvalda folkbibliotek? 
 
 a) Hur har respektive folkbibliotek valt att placera sin skönlitteratur för vuxna? 
 

b) Varför och när har vissa genrer brutits ut från den traditionella alfabetiska 
hylluppställningen? 

 
3. Hur fungerar skönlitteraturens återvinningsmöjligheter i tre utvalda  
folkbiblioteks OPACs? 
 

a) Hur ser möjligheterna ut att använda sig av Annelise Mark Pejtersens 
dimensioner som indexeringsverktyg på 12 utvalda böckers ämnesord? 
 
b) Hur fungerar placering och ämnesordsindexering av genreindelade böcker? 

 
I vår magisteruppsats har vi använt oss av fallstudien som forskningsstrategi eftersom vi 
använder oss av flera metoder och undersöker ett fåtal enheter. Först besökte vi de tre 
utvalda folkbiblioteken för att se hur de placerat och märkt sin skönlitteratur för vuxna, 
därefter samlade vi in material i form av artiklar och böcker för att sedan intervjua en 
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bibliotekarie på varje bibliotek. Efter våra besök och intervjuer märkte vi att de tre 
folkbiblioteken hade valt att bryta ut vissa genrer och de genrer som de hade gemensamt 
var deckare, thriller, science fiction och fantasy. Dessa fyra genrer sökte vi sedan på i 
bibliotekens OPACs och fick då fram titlar på böcker inom varje genre. För att kunna 
göra en jämförelse mellan de olika biblioteken valde vi ut 12 böcker som de alla hade i 
sitt bokbestånd och därefter undersökte vi deras hyllsignum, katalogsignum och 
ämnesord. Vi undersökte om Annelise Mark Pejtersens dimensioner ämne, ram, 
författarens intention och tillgänglighet gick att applicera på dessa böckers ämnesord.  
 
I vår litteratursökning fann vi att det genomförts ett antal projekt runt om i Sverige som 
rör placering och återvinning av skönlitteratur och som vi presenterat kortfattat under 
kapitlet Svenska projekt, eftersom vi ville sätta in de problem vår magisteruppsats tar 
upp i ett svenskt sammanhang och vi ville även undersöka om de tre utvalda 
folkbiblioteken påverkats av dessa projekt på något sätt.  
 
När vi sökte efter litteratur om skönlitteraturens placering och återvinning i bibliotek 
fann vi en relativt stor mängd material, men inte så mycket skrivet från de senaste åren 
utan texterna var oftast skrivna på 80- och 90-talen. Dock var innehållet i detta material 
relevant för våra problem och vi presenterar en forskningsöversikt över de texter och 
författare som vi anser stämmer överens med innehållet i vår magisteruppsats. Vi har 
även inspirerats av några magisteruppsatser som skrivits inom B&I-sektorn och som 
tangerar vårt ämnesområde och dessa presenterar vi kortfattat och för den som är 
intresserad av ämnet kan de vara förslag till vidareläsning inom området. 
 
Som praktiska och teoretiska utgångspunkter för vår analys har vi dels använt oss av 
Jarmo Saartis idéer om hur man genom tiderna ställt upp sin skönlitteratur på hyllorna 
och dels Annelise Mark Pejtersens AMP-system. Detta system innehåller olika 
dimensioner som kan användas för att analysera en skönlitterär boks innehåll och som 
också innebär att ju fler dimensioner som finns representerade i form av ämnesord desto 
större är chansen att kunna återvinna denna bok i en bibliotekskatalog. 
 
I kapitlet Vår empiriska fallstudie presenterar vi de resultat som vi fått genom våra 
besök och intervjuer, men vi tar också upp kortfattade beskrivningar av de tre 
undersökta folkbiblioteken och deras OPACs, och vi presenterar i tabellform även de 12 
böcker som vi återvunnit genom att göra sökningar på de fyra genrerna deckare, thriller, 
science fiction och fantasy.  
 
I analysen har vi kommit fram till att det finns ett hylluppställningssystem som 
överensstämmer med Saartis idéer om hylluppställning och det är att de tre 
folkbiblioteken valt att placera några genrer på egna hyllor medan resterande 
skönlitteratur står placerad alfabetiskt efter författares efternamn. Vi vill påpeka att man 
valt att placera efter författares efternamn även inom de genrer som brutits ut och 
placerats på egna hyllor. Enligt Saarti är detta sätt det mest vanliga när det gäller 
hylluppställning av skönlitteratur. När det gäller skönlitteraturens 
återvinningsmöjligheter ser vi att Pejtersens dimensioner inte är representerade fullt ut 
på någon bok, oftast finns bara ett ämnesord på de böcker som vi analyserat. Ett av 
folkbiblioteken urskiljer sig eftersom det i genomsnitt har fler ämnesord till varje bok 
och därigenom har detta biblioteks böcker fler av Pejtersens dimensioner representerade 
än de övriga två. 
 



 62 

Vi har kommit fram till att det inte finns någon uttalad koppling mellan den forskning 
som finns angående skönlitteraturens placering och återvinning i bibliotek och det 
praktiska arbete som utförs på de tre utvalda folkbiblioteken. Istället väljer dessa tre 
folkbibliotek att arbeta utifrån egna oskrivna principer utan någon påverkan utifrån när 
det gäller placering av skönlitteratur. De förändringar som gjorts i bibliotekens 
hylluppställning av skönlitteratur beror på faktorer som bokutgivning, bokcirkulation 
och hur bibliotekarierna tror att användarna vill ha skönlitteraturen uppställd.  
 
Vidare har vi kommit fram till att ju fler ämnesord som en bok har desto fler av 
Pejtersens dimensioner finns representerade och detta ökar till viss del 
återvinningsmöjligheterna när det gäller skönlitteratur för vuxna i våra tre folkbiblioteks 
OPACs. Vi tror också att det kan vara förvirrande för användarna när det inte finns 
någon standardisering av OPACs utan varje system har sitt eget upplägg. 
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Bilaga 1 
Svensk Biblioteksförening/Specialgruppen för indexering av skönlitteratur  
 
Genre  
 
Svensk Biblioteksförening/ Specialgruppen för indexering av skönlitteratur har delat in 
skönlitteratur i olika genrer. Det påpekas att en bok kan behöva beskrivas med fler än en genre 
för att dess innehåll ska ll täckas och kunna återvinnas. Genrerna är följande (Att indexera 
skönlitteratur: Ämnesordslista: Vuxenlitteratur 2004, s. 7ff.): 
 
Allegorier 
Arbetardiktning 
Arbetarskildringar 
Askungesagor 
Barndomsskildringar 
Biografisk lyrik 
Biografiska noveller 
Biografiska romaner 
Bygderomaner 
Deckare  = skildringar av brott och dess uppklarande med tonvikt på underhållning snarare än 
realism 

Hårdkokta deckare = deckare som i regel utspelar sig i storstadsmiljö med en 
cynisk privatdetektiv i centrum vars livsattityd kan kallas hårdkokt. De 
kännetecknas av samhällskritik, realistisk miljöbeskrivning och omsorgsfulla 
personskildringar. 

 Polisromaner = deckare vars tyngdpunkt ligger på poliser och polisarbete. 
Psykologiska deckare = deckare som lägger vikt vid att ge en psykologisk bild av 
brottslingarna och deras motiv. 
Pusseldeckare = deckare vars tyngdpunkt ligger på den i intrigen inbyggda gåtan. 

Djurskildringar 
Dokumentärromaner 
Dystopier 
Fabler 
Familjeromaner 
Fantasy = verk som utspelar sig i en övernaturlig fantasimiljö. 
Fiskeskildringar 
Flygskildringar 
Folklivsskildringar 
Folklustspel 
Framtidsskildringar 
Generationsromaner 
Herrgårdsromaner 
Historiska romaner 
Humor 
Idéromaner 
Idrottsromaner 
Jaktskildringar 
Karriärskildringar 
Kollektivromaner 
Kontrafaktisk historia  
Krigsromaner 
Kvinnoskildringar 
Kärleksromaner 
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Landsbygdsskildringar 
Legender 
Magisk realism 
Mansskildringar 
Metaromaner 
Myter 
 Skapelsemyter 
Naturskildringar 
Parafraser 
Parodier 
Pastischer 
Pikareskromaner 
Psykologiska romaner 
Relationsromaner 
Religiösa romaner 
Religiösa skådespel 

Mysteriespel 
Passionsspel 

Riddarromaner 
 Artursagan 
Robinsonader 
Rysare 
 Gotiska romaner 
Sagor 
 Folksagor 
 Isländska sagor 
 Konstsagor 
Samhällskritiska romaner 
Samhällsskildringar 
Satir 
Science fiction = verk som är förlagda till en framtid eller andra världar och är präglade av 
visionär teknologi (jfr framtidsskildringar) 
 Cyberpunk 
Sjukdomsskildringar 
Sjukhusskildringar 
Självbiografisk lyrik 
Självbiografiska noveller 
Självbiografiska romaner 
Sjöromaner 
Skrönor 
Släktromaner 
Sägner 
Thrillers = mycket spännande berättelser vanligen med inslag av mord, psykisk terror, spionage 
och dylikt.  

Psykologiska thrillers = verk som förutom att de är spännande ger en psykologisk 
bild av människor och deras motiv. 
Spionromaner = verk om personer som på uppdrag av regering eller 
underrättelseorganisation arbetar med specialuppdrag bakom fiendens linjer 

Ungdomsskildringar 
Utopier 
Utvecklingsromaner 
Vilda västernromaner 
Vildmarksskildringar 
Yrkesskildringar 
Äventyrsromaner  
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Bilaga 2 
 
Frågor till ansvarig bibliotekarie angående bibliotekets uppställning, utbrytning 
och klassificering av skönlitteratur för vuxna på folkbibliotek 
 
Stenungsund: 
 

1. Hur stort är beståndet av skönlitterära böcker för vuxna på huvudbiblioteket? 
 

2. När påbörjades utbrytningen av genrer/kategorier från skönlitteraturen som 
vanligtvis är uppställd alfabetiskt efter författare? 

 
3. Vilka tankar ligger bakom utbrytningen från skönlitteratur?  

i. Är något projekt som ”Kampenprojektet” eller ”GÖK-projektet” i 
början av 1990-talet föregångare till utbrytningen?  

ii. Finns det någon klassifikationspraxis förutom SAB-systemet 
bakom klassificering och uppställning av skönlitteraturen? 

 
4. Hur kom ni fram till vilka genrer ni skulle bryta ut, och varför blev det just dem? 

 
5. Finns det något pågående arbete med att bryta ut fler genrer eller minska antalet? 

 
6. Böckerna är inte märkta med någon beteckning eller symbol för respektive genre 

på bokryggen, varför? 
 

7. Vem ansvarar för innehållet i katalogposten som syns i OPAC? 
 

8. Bestämmer bibliotekspersonalen själva vilka ämnesord som skall finnas med i 
OPAC med avseende på skönlitteraturen? 
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Bilaga 3 
 
Frågor till ansvarig bibliotekarie angående bibliotekets uppställning, utbrytning 
och klassificering av skönlitteratur för vuxna på folkbibliotek 
 
Tjörn: 
 

1. Hur stort är beståndet av skönlitterära böcker för vuxna på huvudbiblioteket? 
 

2. När påbörjades utbrytningen av genrer/kategorier från skönlitteraturen som 
vanligtvis är uppställd alfabetiskt efter författare? 

 
3. Vilka tankar ligger bakom utbrytningen från skönlitteratur?  

i. Är något projekt som ”Kampenprojektet” eller ”GÖK-projektet” i 
början av 1990-talet föregångare till utbrytningen?  

ii. Finns det någon klassifikationspraxis förutom SAB-systemet 
bakom klassificering och uppställning av skönlitteraturen? 

 
4. Hur kom ni fram till vilka genrer ni skulle bryta ut, och varför blev det just dem? 

 
5. Finns det något pågående arbete med att bryta ut fler genrer eller minska antalet? 

 
6. Vi såg att det var blandat deckare och thrillers under kategorin spänning, varför? 

 
7. Vi såg att det var blandat ungdoms- och vuxen skönlitteratur på fantasy, varför? 

 
8. Vem ansvarar för innehållet i katalogposten som syns i OPAC? 

 
9. Bestämmer bibliotekspersonalen själva vilka ämnesord som skall finnas med i 

OPAC med avseende på skönlitteraturen? 
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Bilaga 4 
 
Frågor till ansvarig bibliotekarie angående bibliotekets uppställning, utbrytning 
och klassificering av skönlitteratur för vuxna på folkbibliotek 
 
Orust: 
 

1. Hur stort är beståndet av skönlitterära böcker för vuxna på huvudbiblioteket? 
 

2. När påbörjades utbrytningen av genrer/kategorier från skönlitteraturen som 
vanligtvis är uppställd alfabetiskt efter författare? 

 
3. Vilka tankar ligger bakom utbrytningen från skönlitteratur?  

i. Är något projekt som ”Kampenprojektet” eller ”GÖK-projektet” i 
början av 1990-talet föregångare till utbrytningen?  

ii. Finns det någon klassifikationspraxis förutom SAB-systemet 
bakom klassificering och uppställning av skönlitteraturen? 

 
4. Hur kom ni fram till vilka genrer ni skulle bryta ut, och varför blev det just dem? 

 
5. Finns det något pågående arbete med att bryta ut fler genrer eller minska antalet? 

 
6. Vi såg att det var integrerat science fiction bland den alfabetiskt uppställda 

skönlitteraturen, men markerad med en symbol på bokryggen. Vi undrar varför 
inte dessa böcker fått en egen hylla? 

 
7. Vi såg att det var blandat ungdoms- och vuxen skönlitteratur på fantasy, varför? 

 
8. Vem ansvarar för innehållet i katalogposten som syns i OPAC? 

 
9. Bestämmer bibliotekspersonalen själva vilka ämnesord som skall finnas med i 

OPAC med avseende på skönlitteraturen? 
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Bilaga 5 
 
Kompletterande frågor till informanterna på respektive folkbibliotek 
 
Hej! 
 
Vi skulle vilja ha svar på ytterligare två frågor som vi inte tänkte på när vi gjorde 
intervjuer med er. 
 
Vi hoppas att ni har möjlighet att besvara dessa frågor! 
 
Vi undrar om det finns något samarbete mellan biblioteken i STO-regionen, i såfall vad? 
 
Det finns en nyss utkommen ämnesordslista för skönlitteratur för vuxna kallad "Att 
indexera skönlitteratur " och vi undrar om ni använder den i ert arbete? 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Lundqvist och Camilla Jörgensson 
 

 


