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Abstract:     

This thesis examines what automatic indexing and genre classification may bring to 
fiction. The thesis studies five theorists of the subject to find out what the biggest 
problems are concerning fiction indexing. The thesis also investigates which automatic 
text analysis methods that can be effective for automatic indexing and genre classifying 
fiction. To show that it is possible according to philosophy of language to index fiction, 
in particular to automatically index it. Wittgenstein’s, Barthes’ and Ricoeur’s language 
and fiction theories are presented and used to problemize the subject. Wittgenstein’s 
theory is used to show that language finds its meaning in the context, Barthes’ to show 
that the author is, metaphorically speaking, dead and Ricoeur’s to show that the meaning 
of the texts uses the readers context to create itself. The thesis concludes that it is 
probably possible to genre classify fiction, after both aboutness and style. Conversely is it 
not possible to index fiction automatically after the fictions connective part. 
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1: Inledning 
 
Denna uppsats kommer att undersöka vilka konsekvenser för indexering och 
genreklassificering av skönlitteratur automatisk textbehandling kan medföra. Uppsatsen 
kommer att ta hänsyn till forskningsläget inom indexering av skönlitteraturforskningen 
och diskutera de konsekvenser de moderna metoderna som finns för automatisk 
textbehandling kan innebära för skönlitterär indexering och genreklassificering. 
 

1.1: Bakgrund 
 
Troligen finns det ett egenvärde att indexera skönlitteratur, och på så sätt öka antalet 
möjliga sökvägar hos mindre kända texter, genom att göra dessa sökbara även med hjälp 
av indextermer. Även om låntagare i dagens läge sällan försöker hitta sitt nästa läsprojekt 
genom att söka med hjälp av indextermer, beror troligen detta mera på att det inte är 
möjligt, eller väldigt opålitligt att göra så med tanke på de system som finns tillgängliga 
idag; inte på att det inte finns något behov att söka på detta vis. När det samtidigt enbart 
är ett mycket litet antal skönlitterära texter som är indexerade, varav de flesta av de 
indexerade kan anses vara klassiker, är det inte heller meningsfullt att i dagens läge på 
detta sätt söka efter nya okända texter att läsa.  
 
Anledningarna till att skönlitteratur inte indexeras i samma utsträckning som 
facklitteratur är många. Om de rent normativa anledningarna undantas, såsom sådana att 
skönlitteratur inte bör indexeras då detta är fel sätt att hitta den goda boken och 
läsupplevelsen, kvarstår i huvudsak endast de rent praktiska. Det är svårt att på ett 
användbart, godtagbart och allmängiltigt sätt indexera skönlitteratur. En texts innehåll 
kan tolkas att vara så mycket olika, helt beroende på vem som läser den och vem som 
indexerar den. Konsistensen mellan två olika indexeringar av samma text blir till exempel 
ofta låg.1 
 
Delvis beror inkonsistensen mellan indexeringarna troligen på att det ofta inte anses vara 
givande att rent bokstavligt indexera skönlitteratur, då den till skillnad från 
facklitteraturen förmedlar något mer än information. Det är därför ofta inte texten som 
indexeraren försöker indexera, utan istället textens mening. Om detta är det rätta 
förfarandet diskuterades i vår b-uppsats. Där anser vi att en sådan indexering är oftast helt 
meningslös, därtill ofta även skadlig då den låser tolkningen till en specifik, i 
indexerarens ögon, korrekt tolkning och förkastar alla andra tolkningar såsom felaktiga. 
Då indexerares tolkningar alltid i viss mån är subjektiva kan en sådan tolkning försvåra 
för vissa användare att hitta för dem intressant litteratur.2 Ett sådant agerande står också i 
tydlig kontrast mot agerandet med facklitteratur, där ingen försöker påtvinga en 
                                                 
1 Karlsson, Cecilia & Kristensson, Svante (2003). Konsistens vid indexering av skönlitteratur för barn och 
ungdom. Borås: Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap. Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap. 
2 Claesson, Fagernäs, Nilsson (2005) Textens död. Borås: Högskolan i Borås, Biblioteks- och 
informationsvetenskap. B-uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. 
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facklitterär text en indexering baserad på vad den egentligen behandlar, den indexeras 
efter vad det uttryckligen står i texten, alltså dess textmässiga innehåll.3 Att skillnaden 
mellan fack- och skönlitteratur är så fundamental står inte utom allt rimligt tvivel. Det är 
fullt möjligt och i många fall även produktivt att läsa in mer än den direkta textuella 
meningen i många facklitterära texter, alla läsningar innebär rimligen också tolkningar. 
Skönlitteraturen behöver alltså ett system för indexering som utgår från textens 
bokstavliga innehåll, men samtidigt kan förmedla så mycket information som möjligt om 
vad texten faktiskt behandlar. 
 
Ett sätt för att uppnå detta borde vara att utnyttja automatisk indexering. Denna metod är 
erkänd och i användning när det gäller facklitteratur, men fortfarande i ett pionjärstadium 
i fråga om skönlitteratur. Emellertid har automatisk indexering den klara fördelen att efter 
själva skapandet av indexeringsalgoritmen är färdigt, vilket på intet sätt är en självklart 
objektiv handling, behandlas alla texter likvärdigt. Således undviker man de subjektiva 
tendenser en mänsklig indexerare dessvärre lätt kan bidra med i indexeringen. 
 
Tyvärr är inte heller detta rent automatiska tillvägagångssätt helt problemfritt. 
Skönlitteraturens speciella status och dess av tradition unika klassificering, egentligen 
dess avsaknad av långtgående klassificering, skapar stora problem där det mest 
övergripande är; vad är det som egentligen skall indexeras, och till vilken nytta? Möjligen 
är det så att det är väldigt svårt att göra en enskild skönlitterär text sökbar på ett 
användbart sätt, problemen kan te sig för stora. Däremot borde det vara högst troligt att 
en automatisk indexering kan vara behjälplig vid genreklassificering av skönlitterära 
texter, i synnerhet om ett genreteoretiskt tänkande grundat på familjelikhet används. 
 

1.2: Avgränsningar 
 
Studien kommer enbart att analysera konsekvenserna för informationsbärande 
skönlitteratur på prosa, det vill säga romaner och noveller. Alltså exkluderas bland annat 
all lyrik och dramatik. Denna avgränsning beror på att då romaner och noveller använder 
(oftast) ett lingvistiskt kommunicerande språk, även om stilen ibland blir viktigare än 
innehållet tilldömes innehållet i alla fall alltid någon vikt. De har en möjlighet att kunna 
förmedla information på grund av ”deras sätt att vara språk på”, det vill säga deras olika 
litterära grepp och strukturer.4 Utan textens försök att kommunicera information blir 
försök att indexera den och klassificera den efter dess innehåll meningslösa. Beroende på 
detta kommer även romaner och noveller som inte innehåller något 
informationsförmedlande innehåll att exkluderas. 
 
Ett stort och mycket intressant problem som inte alls kommer att belysas, är problemet 
med olika språks mycket olika syntax och morfologi5. Detta hade dessvärre haft som 

                                                 
3 Mulvany, Nancy (1994). Indexing books. Chicago: University of Chicago press, s. 3 - 7. 
4 Kittang, Atle (1997). Text och tolkning, kap 12 i Kittang, Atle, Linneberg, Arild, Melberg, Arne, Skei, 
Hans H. En introduktion till den moderna litteraturteorin. Eslöv: Brutus Östlings Symposium, s. 90. 
5 Morfologi är mycket kortfattat läran om ords böjningsformer och ordbildningar. Olika språk har olika 
möjligheter att inkludera information i böjningen av ordet, i indoeuropeiska språk oftast mest framträdande 
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följd att studien hade blivit oproportionerligt stor. Därtill hade inte uppsatsens 
teoriapparat närmelsevis räckt till, en stor mängd olika lingvistiska teorier hade också 
behövts. Mycket svårbesvarade frågor som om det är möjligt att översätta mellan olika 
språk samt om meningens kontext på något sätt även beror på språket hade också behövts 
problematiserats. Jussi Karlgren diskuterar problemet i sin doktorsavhandling Stylistic 
experiments for information retrieval och nämner som exempel engelskan som förlitar 
sig på ett väldigt stort ordförråd men har en utarmad morfologi. Detta gör det till ett 
väldigt enkelt språk att arbeta med, vad gäller stilistisk analys.6 För att exemplifiera 
problematiken med olika språks varierande syntax och morfologi och dess inverkan på 
automatisk bearbetning är det bara att tänka på olika språks olika antal modus. Ett högt 
antal modus innebär att det finns en möjlighet att ett ord kan existera i ett större antal 
möjliga böjningar. Studien kommer dessvärre inte ta någon hänsyn till denna lingvistiska 
skillnad.  
 
Gällande själva analysen kommer den inte att explicit diskutera de olika algoritmerna 
som indexeringssystemen använder, det är inte den direkt tekniska användningen av 
dessa som är intressant för studien, utan teorierna och ställningstagandena bakom 
algoritmerna. Det kommer att förutsättas att algoritmerna fungerar på det sätt de 
beskrives att fungera, det är inte hur de är programmerade som är intressant, utan varför. 
Då studien slutligen huvudsakligen kommer att centrera sig kring de 
klassificeringsproblem som berör genrebegreppet, och alltså är användbara för 
genreklassificering kommer annan klassificeringsproblematik inte beröras. Då 
genrebegreppet används som ett instrumentellt verktyg kommer de genreteoretiska 
problem som inte påverkar uppsatsens användning av genre behandlas väldigt perifert. 
Därtill kommer inte uppsatsen att diskutera eller belysa andra möjliga 
klassificeringssystem, eller problematik som uppstår kring övrig klassificering. 
 

1.3: Syfte 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vad automatisk textbehandling och 
genreklassificering kan tillföra för indexeringen av skönlitteratur. Konsekvenser och 
möjligheter med olika system, samt deras påverkan på skönlitteraturens speciella natur 
skall diskuteras. Uppsatsen kommer främst att fokusera på romaner. För att kunna 
genomföra denna studie måste skönlitteraturens speciella natur, samt hur denna kan 
behandlas vid indexering undersökas. Detta kommer att genomföras genom att ett antal 
inom ämnet ledande forskares arbete studeras. Vidare måste olika möjliga system som 
kan tillämpas för att automatiskt indexera och genreklassificera skönlitteratur undersökas 
för att få reda på deras konsekvenser för skönlitteraturen., Dessa system är hämtade både 
från biblioteks- och informationssfären och från andra vetenskapliga discipliner. Speciell 

                                                                                                                                                 
i verbet. Numerus, riktning, grad av övertygelse, antal utövare et cetera kan förändra hur ordet böjs. 
Engelska och kinesiska har enkel morfologi, ryska och hebreiska har mer avancerad. De sistnämnda 
behöver alltså oftast färre ord än de förstnämnda att säga samma saker. 
6 Karlgren, Jussi (2000). Stylistic experiments for information retrieval. Stockholm: Stockholm University, 
s. 25.  
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tyngdpunkt skall läggas på att studera deras möjligheter för att indexera skönlitteratur 
samt klassificera skönlitteratur till olika genrer, innehålls som stilmässigt. 
 
 

1.4: Frågeställningar 
 

1. Vad kan automatisk textbehandling tillföra genreklassifikation och indexering 
av skönlitteratur? 

 
2. Vilka problem finns för att indexering av skönlitteratur skall kunna överföra 

textens språkliga mening? 
 
3. Vilka automatiska lingvistiska analysverktyg är användbara för indexering 

och genreklassifikation av skönlitteratur? 
 
4. Vilka konsekvenser uppstår om de olika automatiska lingvistiska 

analysverktygen tillämpas vid indexering och genreklassifikation? 
 

1.5: Disposition och typografi 
 
I kapitel etts avslutande delar presenteras uppsatsens material. Därefter följer i kapitel två 
först de stycken som redogör för studiens metod. Detta följes upp av uppsatsens 
teorikapitel, där dels de för uppsatsen rent fundamentala teoretiska ståndpunkterna 
presenteras (Wittgenstein, Barthes, Ricoeur med flera), dels den mer instrumentellt 
använda förklarande genreteorin. Tillsammans kan uppsatsens tre första kapitel ses som 
inledande presenterande del, där studiens syfte och redskap redogörs för. 
 
Härefter följer kapitel fyra, i vilket uppsatsens analysdel ligger. Detta kapitel kan delas in 
i tre huvudstycken. I det första presenteras de olika problem som anses föreligga för att 
indexera skönlitteratur med hänseende på textens språkliga mening, problem som ter sig i 
viss mån olika beroende på med vilket angreppssätt indexeringen tänks genomföras. I det 
andra stycket presenteras sedan olika möjliga automatiska textbehandlingssystem för att 
behandla text, hämtade dels från biblioteks- och informationsvetenskap, dels från andra 
närliggande discipliner. I det tredje och avslutande stycket, sammanförs 
indexeringsproblematiken från det inledande första stycket med de olika systemen 
hämtade från det andra stycket. De spännings- och beröringspunkter som där uppstår 
analyseras, med diskussioner som inbegriper de grundläggande språk- och 
litteraturteorierna likväl som material hämtat från relevant forskning kring ämnet. I 
uppsatsens avslutande femte kapitel sammanfattas uppsatsen och det är även här 
slutsatserna av resultaten från analyskapitlet presenteras.  
 
Rent typografiskt har ett system används så att de ord, där intresset inte är på ordets 
betydelse eller referens, utan ordet i sig självt är det intressanta, har markerats med fet 
stil. Exempelvis, med ordet ”och” menas konjunktionen som sammanbinder två olika ord 
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eller satser, med ordet ”och” menas ett ord vars betydelse är ointressant, men ser ut och 
stavas ”och”. Systemet används huvudsakligen i de kapitel som behandlar indextermer, 
för att termens möjliga betydelse inte skall läsas in i diskussionerna kring den. 
 

1.6: Material 
 
För att få kännedom om de inom forskningen vanligaste problemområdena inom 
indexering av skönlitteratur kommer huvudsakligen vetenskapliga artiklar att användas. 
För de olika indexeringssystem som kommer att studeras kommer artiklar, 
doktorsavhandlingar och böcker att studeras. Artiklarna, avhandlingen och böckerna som 
använts för att studera dessa båda två frågor är publicerade mellan åren 1983 till och med 
2006. Vid sökningen för texter om automatisk textbehandling har aktualitet, det vill säga, 
att de är nyligen publicerade, varit prioriterat. 
 

2: Metod 
 
Då uppsatsens studie kommer att bygga på en tvåstegsundersökning är uppsatsen i behov 
av två olika former av metodologiska tillvägagångssätt. Först skall den relevanta 
informationen samlas in och tolkas och därefter skall det insamlade materialet ställas mot 
varandra samt analyseras med hjälp av en teoriapparat. De båda metoderna skall kunna 
uppfylla två helt vitt skilda kriterium för att kunna anses vara väl fungerande. Den första 
metoden måste kunna inhämta innehållet i de olika texter som skall bidra med 
indexeringsproblematiken för skönlitteratur samt de olika automatiska 
bearbetningsmetoderna. Den andra skall göra det möjligt att ställa dessa två mängder av 
texter mot varandra, samt att låta deras möjligheter för klassificering framkomma. 
 
Den första informationsinhämtande delen av studien kommer att ske genom en kvalitativ 
närläsning av de aktuella texterna. Det stora problemet med kvalitativa metoder är deras 
svårigheter att vara generaliserande. Samtidigt menar Pål Repstad, norsk professor i 
religionssociologi och metodteoretiker, att det genom kvalitativ analys av en enskild bra 
text går att skapa kunskap om ett fenomen på en allmän nivå, förutsatt att det enskilda 
objektet är väl valt. Resultatet kan emellertid inte direkt ses som generella, utan en 
bedömning måste göras i varje enskilt fall hur pass generaliserbara de är.7 De texter som 
kommer att kvalitativt studeras är inte någon högre grad generaliserbara, vilket inte heller 
är deras syfte, vilket gör att detta metodologiska tillkortakommande inte påverkar 
uppsatsen negativt. Texterna som diskuterar och rapporterar om olika automatiska 
textbehandlingsmetoderna är av mindre teoretisk art och således enklare att för dem på ett 
fullt rättvist sätt återge, då dessa texter huvudsakligen kan anses vara refererande. I 
diametral motsats till dessa står texterna som behandlar problematiken kring indexering 
av skönlitteratur. De här texterna är huvudsakligen diskuterande. Därför är de samtidigt 
mycket mer normativa till sin natur; de anser att vissa problem är grövre än andra, vissa 

                                                 
7 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, 
s. 12f. 
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tillvägagångssätt är överlägsna andra och de anser därtill oftast att deras syn på saken är 
den rätta vägen att angripa problemet. När texter av så pass hög normativ och filosofisk 
natur studeras är det mycket lätt att anlägga det retoriska knep som oftast benämns ”the 
straw man fallacy”8, det vill säga att textens innehåll först återges felaktigt, varefter det är 
denna felaktiga återgivning som angrips när texten skall kritiseras. Denna felaktiga 
återgivning kan vara medveten, för ett exempelvis vinna en diskussion, men även 
ofrivillig, eller i alla fall omedveten, då textens normativa inslag inte tilltalar läsaren. Det 
är därför viktigt att när i synnerhet normativa filosofiska texter studeras inte tillåta att 
läsarens förförståelse gör sig påmind. Då de för uppsatsen aktuella texterna skiljer sig i 
hög grad från varandra är det inte möjligt att ha en alltför styrd kvalitativ metod vid 
inläsandet och studerandet av dessa. Det är ändå av vikt att det så långt som möjligt 
redogörs för de grunder på vilka den här delen av metoden vilar. Det kommer därför 
nedan att redogöras för fenomenologin och dess grunder. Fenomenologin skall mera ses 
som en grundläggande plattform för studiens metodologiska ställningstaganden, än som 
ett styrande metodologiskt tillvägagångssätt. 
 
Fenomenologin bygger på tanken att fokus skall ligga på saken själv, och att läsaren inte 
skall uppehålla sig vid de förutsättningar som läsaren själv bär med sig. Läsaren av en 
text bör göra en immanent interpretation av texten, det vill säga, texten skall tolkas 
utifrån sig själv. Fenomenologin tänker sig också att varje text är en helhet, varje ord har 
en intentionalitet, en anledning till att just det ordet är med i texten. Därför är det inte 
möjligt att bryta ut eller ersätta delar av en text och samtidigt tro att textens helhet kan 
vara oförändrad. Texten måste betraktas som en holistisk enhet, där helheten är större än 
delarna tillsammans. Som läsare måste helheten förstås ur delarna, men samtidigt delarna 
ur helheten. Om då läsaren medför förutfattade delar om vissa textstyckens betydelse, 
rubbas helheten och texten tappar sin ursprungliga mening.9 Naturligtvis är det omöjligt 
att göra en fullt immanent tolkning av någon text, en kritik som bland annat Georg 
Gadamer, tysk filosof, framförde så tidigt som 1960. En viss uppsättning antaganden 
krävs för att skapa den förklaringshorisont kring vilken tolkningen måste göras, och 
vilken i viss mån bestämmer vilka ”frågor” läsaren kan ställa till texten.10 Trots detta är 
det fullt möjligt, och i många fall produktivt att läsa en text med så få förutfattade 
meningar som möjligt, att acceptera textens ståndpunkter och premisser istället för att 
försöka påtvinga den sina egna. Texten påtvingas alltså bara läsarens förförståelse på sin 
helhet, och inte på dess delar. Det är på detta mycket rudimentära sätt fenomenologin 
kommer att användas i uppsatsen. 
 
Till den andra analyserande etappen av studien, kommer uppsatsen att huvudsakligen luta 
sig mot de verktyg som de teorier, som återfinnes i kapitel tre, tillhandahåller. Att 
förutom teorins egna inherenta verktyg även anlägga en speciell analyserande metod 
känns varken fruktbart eller effektivt, utan hade enbart tyngt ner uppsatsen och dolt 
studiens upptäckter och budskap. I studier av en så pass teoretisk natur som denna är det 
ofta väldigt svårt att särskilja teorin och metoden från varandra, teorin blir ofta en 
ofrånkomlig del av metoden. Samtidigt kan inte metoden frikopplas från teorin eftersom 

                                                 
8  Straw man. Wikipedia (2006). http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man ( 2006-11-22)  
9 Kittang (1997), s. 84 -85 
10 Kittang (1997), s. 87- 88 
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”antaganden och begrepp i någon mening bestämmer tolkningar och gestaltningar av 
föremålet i studien.”11 De teoretiska verktygen, som alltså samtidigt kommer att användas 
som metod kommer att analysera de spännings- och beröringspunkter som kommer att 
uppstå mellan teorin och de studerade texterna. Ur de resultat som uppkommer ur den här 
analysen kommer en diskussion föras om vad automatisk indexering och 
genreklassificering kan uppnå applicerad på skönlitteratur. 
 

3: Teori 
 
För att det skall vara möjligt att kunna automatiskt indexera, genreindela och för den 
delen klassificera en text är det rimligt att påstå att vissa grundläggande kriterium och 
premisser måste accepteras. Om detta inte göres, blir det rent meningslöst att indexera 
och i förlängningen rent av skadligt för texten att genomföra den automatiserade 
textbehandlingen. Här nedan kommer tre olika teorier presenteras för att visa att detta är 
tre rimliga premisser att anta. Dessa teorier kommer sedan även att användas för att 
förklara hur orden i en text kan innehålla mening. Detta genomföres genom att dels den 
språkfilosofiska och dels den litteraturvetenskapliga teorin tillämpas. Den 
språkfilosofiska teorin användes för att övervinna avståndet mellan de enskilda orden, 
eller till och med den tryckta textens minsta beståndsdel tecknen, till det textmässiga, 
bokstavliga innehållet. För att sedan kunna förstå och förklara hur detta i sin tur sedan 
kan ha och få en betydelse måste även en litteraturvetenskaplig teori appliceras på 
resultatet från den språkfilosofiska teorin. Genom denna dubbla bearbetning ges alltså en 
totalt innehållslös text först en språklig och sedan en innehållsmässig mening. 
 
Den första premissen som måste accepteras är att språkets mening skapas utav kontexten 
som det befinner sig i. Detta krävs på grund utav att om motsatsen skulle hävdas skulle 
språkets mening istället vara bundet till något annat, ett annat som inte nödvändigtvis 
följer med texten efter att författaren lämnat den i från sig. I sådana fall skulle exempelvis 
även språket vara helt bundet till den kontext det skapades i. Språket skulle alltså inte ha 
haft någon given mening i sig, utan i stället haft en beroende mening som gjort den 
automatiska bearbetningen omöjlig, eller i alla fall i så stor grad försvårat denna att den 
blivit meningslös. Den språkliga meningen måste finnas inherent i texten. En rimlig 
förklaring hur detta kan tänkas förklaras ges av en av Ludwig Wittgenstein präglad 
användningsteori. 
 
Den andra premissen som måste försanthållas är att i samma stund som författaren till 
texten lämnat den i från sig, lämnar han även alla tolkningsföreträden till denna. För att 
indexering av någon text skall vara meningsfull måste texten vara stängd. Författaren kan 
inte längre tillåtas ha tolkningsföreträde. Då vore det ju inte möjligt att fånga en texts 
mening med hjälp av indexeringen. Även om vissa indexeringstermer förekommer ett 
stort antal gånger i texten hade ju författaren kunnat hävda att de inte alls var relevanta 
för tolkningen. Om så vore fallet hade det inte varit intressant att indexera själva texten. 

                                                 
11 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Lund: Studentlitteratur, s. 14. 
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Bättre vore i så fall att istället indexera en mall eller ett facit skrivet av författaren, som 
sedan enbart refererat till texten i fråga. Detta är uppenbart, om motsatsen skulle gälla, 
det vill säga att författaren själv hade tolkningsföreträde, skulle det vara omöjligt att 
genomföra en givande indexering. Författaren skulle alltid kunna hävda att denne är den 
enda som vet vad textens egentliga mening är, att då försöka finna meningen i texten är 
uppenbarligen fel sätt att gå tillväga. En god och väl genomarbetad teori som 
problematiserar detta har presenterats av den franska filosofen och språkvetaren Roland 
Barthes. 
 
Den tredje och slutliga premissen som måste accepteras är att tolkningen av meningen 
starkt påverkas av tolkarens förförståelse. Om så inte vore fallet skulle naturligtvis själva 
indexeringen ha blivit betydligt enklare och därtill för evigt gällande. Tyvärr skulle även 
detta ha medfört att indexeringen skulle ha blivit skadlig för texten, då denna låst texten 
till en tolkning. Detta är något som varje enskild läsare måste tillåtas att skapa sig en egen 
för eget huvud. I huvudsak kommer den franska filosofen med mera Paul Ricoeurs texter 
att fungera som teori för att visa på detta antagandes rimlighet. 
  

3.1: Språkfilosofi 
 
Det existerar en uppsjö olika språkfilosofiska teorier, vilka alla försöker förklara hur 
något så komplext som information faktiskt kan förmedlas med hjälp av ett talat eller 
skrivet språk. Alla teorierna har sina fördelar och brister och ingen av dessa har fått 
någon helt dominant ställning, inte heller kan någon av dem anses vara klart bättre än 
någon annan. Troligen är det den förklaringsmodell som ges av vad som vanligtvis kallas 
den ”naiva språkteorin”, men som också kan kallas ”den refererande språkteorin”, som 
tilltalar majoriteten. Detta rimligen beroende på att de som inte djupare funderat över 
problemet brukar ansluta sig till en vid första anblicken enkel, och därför tilltalande 
språkfilosofisk teori. Denna språkfilosofiska teori anses av språkfilosofer somr uppenbart 
bristfällig, och dess förmåga att kunna förklara och överbygga mer komplexa eller 
abstrakta problem är väldigt liten. Ett inom den språkfilosofiska litteraturen vanligt 
förekommande sätt att testa och falsifiera12 språkfilosofier är att utsätta dem för ett antal 
frågor, eller egentligen problemställningar, som de på ett bra och trovärdigt sätt skall 
kunna förklara. En fungerande språkfilosofi bör på ett inte för invecklat sätt minst kunna 
hantera tre mycket grundläggande problem den naiva språkteorin lider av, nämligen hur 
den hanterar: 
 

1. Referens till det icke- existerande?  
2. Referens till intet?  
3. Skillnaden mellan mening och referens?  

 

                                                 
12 I den mån teorierna falsifieras. Språkfilosofin är ett vetenskapligt fält som mycket väl kan förklaras med 
Lakatos vetenskapsteori om hårda kärnor och hjälpsatser; teorierna falsifieras sällan, de får enbart än mer 
ad-hoc tillägg, vilket gör de mer och mer otympliga, och därför mindre intressanta.  
(Chalmers, Alan, (1981) Vad är vetenskap egentligen, Lund: Nya Doxa, s.93 – 103.) 
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3.1.1: Den naiva språkteorin 
 
Den naiva språkteorin kan i korthet förklaras med att alla ord endast är namn som 
refererar direkt, ofta benämnt denoterar, till företeelser i världen. Exempelvis, i den 
mycket enkla meningen: ”solen skiner på trädet”, är ”sol” namnet på stjärnan Jorden 
kretsar runt, ”trädet” namnet på ett specifikt exemplar av växten träd och ”skiner på” 
namnet på relationen att skina på något. Vid första anblicken ter detta sig enkelt och 
fungerande men teorin har som ovan nämnts oförsvarbara svagheter. Informationen som 
överförs är alltså kombinationen av de tre företeelserna som man fått en referens till. Då 
namnet bara är en referens som enbart pekar på själva det föremål som denoteras uppstår 
direkt problem i meningar som ”Jag såg Robocop”. Det är omöjligt att ”Robocop” 
denoterar cyborgen Robocop, för han existerar inte; och hur kan en referens då peka på 
honom? Än värre blir enkla meningar som, ”Jag såg ingenting”. Hur kan ”ingenting” 
peka på något och samtidigt referera till ingenting, detta verkar paradoxalt. Förutom 
dessa underligheter med själva refererandet, och problemen som uppstår då något inte 
helt alldagligt refereras till, lider teorin av ytterligare två grova svagheter.  För det första, 
om meningar egentligen bara är en enkel uppräkning av namn verkar det underligt att 
detta kan förmedla information; Adam Bertil Ceasar David är en uppräkning av namn, 
men den är inte informationsbärande, en viss syntax krävs för att så skall ske.13 Slutligen, 
tänk att en person inte vet att två namn refererar till samma företeelse, för att ta det mest 
klassiska exemplet; morgonstjärnan och aftonstjärnan. Dessa refererar till samma 
föremål, nämligen Venus. Då borde en mening som ”Morgonstjärnan är Venus och inte 
Aftonstjärnan” betyda samma sak som ”Venus är Venus men inte Venus.” Det verkar 
väldigt underligt. I den första meningen förmedlas ett sant och ett falskt påstående, det 
vill säga en mängd information, i den andra förmedlas ingen information, den är helt 
meningslös, ändå skall de enligt teorin vara helt ekvivalenta.14  
 

3.1.2: Refererande språkfilosofiska teorier 
 
För att kunna förklara dessa problem har de olika teoretiska språkfilosofierna, om en 
väldig generalisering görs, valt två olika grundantaganden och angreppssätt. Antingen 
antas att vissa delar av tanken på referens kan räddas, eller så hävdar teorierna att språket 
inte kan analyseras utan att inbegripa själva samtalet eller kontexten, (mer om en av de 
viktigaste av dessa teorier senare). De flesta av de övriga olika språkfilosofiska teorierna 
bygger på antagandet att det finns någon form av relation mellan ett ord, (eller en 
mening, beroende på vad som kan anses vara minsta meningsbärande enhet), och 
föremålet eller företeelsen som ordet anses betyda. De försöker alltså förklara hur tanken 
på referens i grunden är bra, bara att den behöver problematiseras djupare. Genom att på 
olika sätt diskutera hur meningar skall läsas eller ses på, kommer de tillrätta med många 
av de problem som den naiva språkfilosofin stupar på. I en av de tidigare, men ända 
fortfarande mest kända texterna av Bertrand Russell, löser han problemet med referens 
till det icke existerande genom att visa att sådana meningar egentligen består av flera 

                                                 
13 Lycan, William G. (2000). Philosophy of language. London: Routledge, s. 4 - 7. 
14 Harrison, Bernard (1979). An introduction to the philosophy of language. London : Macmillan, s 51 - 62 
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olika påståenden, där endast påståendet att det existerar något i världen som är samma 
som de icke existerande är falskt.15 Det skall alltså absolut inte påstås att dessa teorier är 
sämre, endast att de är mindre lämpade för uppsatsen. Problemet är nämligen med dessa 
språkfilosofiska teorier att de gärna tenderar att försöka låsa ett ords betydelse till vissa 
möjliga betydelser, dels att vissa av dem gärna ser hela meningar som minsta 
informationsbärande enhet, något som gör indexering av enskilda ord väldigt 
komplicerat.  
 

3.1.3: En av Ludwig Wittgenstein präglad användningsteori 
 
För att bäst kunna bemöta de krav som denna uppsats ställer på en språkfilosofisk teori 
kommer istället en i huvudsak Wittgensteiniansk teori att användas. Denna, då den på ett 
mera fruktsamt sätt än de ovan nämnda teorierna kan förklara hur tryckta ord kan 
förmedla innehåll och mening. Tyvärr har även denna teori flera tillkortakommanden. 
Dessa kommer att diskuteras efter att teorins grunder redogjorts för. Vissa har försök till 
lösning, men de flesta visar bara på svagheter i teorin. Då Wittgenstein är en mycket 
svårtolkad filosof, som av olika filosofer och experter tolkas på vitt skilda sätt, kommer 
denna uppsats att på samma sätt som William Lycan i Philosophy of language att 
presentera och sedan använda en användningsteori i den senare Wittgensteins anda. Det 
vill säga, uppsatsen gör på inget sätt anspråk på att försöka använda en strikt 
Wittgensteinsk teori, utan endast en vars teoretiska huvuddrag ligger nära Wittgensteins 
användningsteori. 
 
Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) var österrikisk- brittisk professor i filosofi.  Hans 
teorier är en av, om inte den mest inflytelserika och kontroversiella inom språkfilosofin. 
Hans professorstjänst var vid Chambridge universitet, men hans enskilt kanske kändaste 
verk, ”Tractatus logico-philosophicus” skrevs delvis vid fronten och i fångläger under 
första världskriget, där Wittgenstein slogs på Österrike– Ungerns sida.16 I den presenterar 
Wittgenstein en teori som skiljer sig fundamentalt från de teorier som han senare kommer 
att förespråka. Den tidigare Wittgensteins teori ligger i alla fall i långa stycken den 
logiska atomismen nära.  
 
Wittgensteins tanke att ett uttrycks betydelse oftast fås och endast fås av uttryckets 
användning är en del av det teoretiska komplex som ”den senare Wittgenstein” brukar stå 
som upphovsman för. Detta presenteras i huvudsak i Filosofiska undersökningar, men 
opublicerat material har även legat till grund för det som idag vanligtvis anses ingå i den 
senare Wittgenstens teori. Den senare Wittgensteins teorier tillkom efter att Wittgenstein, 
möjligen influerad av den brittiska matematikern och filosofen Frank Plumpton Ramsey 
(1903-1930)17, ansåg att hela hans tidigare forskning var helt felaktig, han ansåg sig ha 
fokuserat i huvudsak på fel del av problemet. Dock påstår Harrison att man ändå inte 

                                                 
15 Russel, Bertrand (2001). On denoting, kap 14 i The philosophy of language. Oxford: Oxford university 
press, s 213ff 
16 Wittgenstein, Nationalencyklopedin (2006), 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=344903&i_word=wittgenstein (2006-11-22) 
17 Sahlin, Nils-Eric (2001), http://www.fil.lu.se/sahlin/ramsey/index.asp (2006-11-22) 
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skall lura sig att se Filosofiska undersökningar som en helt ny förbättrad modell, i vissa 
avseende finns element från Tractatus kvar i den.18 
 
Wittgensteins användningsteori skiljer sig fundamentalt från de flesta övriga språkteorier 
i det att Wittgenstein förkastar att det finns någon form av direkt eller indirekt relation 
mellan ordet och det som ordet betecknar. Istället tar Wittgenstein ett lingvistiskt 
angreppssätt på problemet. Han förklarar språket som ett spel, i Wittgensteins 
terminologi ett språkspel. Wittgenstein påstås efter att ha bevittnat en fotbollsmatch nått 
insikten att när vi talar, eller på annat sätt överför information med ord, spelar vi ett spel 
med hjälp av orden. Precis som i alla andra spel, krävs det välformulerade, för spelet 
specifika regler för att spelet skall kunna genomföras. Om någon av deltagarna i spelet 
bryter mot reglerna uppstår genast problem. Vissa problem är inte grövre än att spelet, det 
vill säga kommunikationen, kan fortgå. För att fortsätta spelallegorin; till exempel hands i 
fotboll, eller inom språkspelet det jämförbara regelbrottet att någon konsekvent stavar 
”och” ”åck”. Spelet bryter inte samman, det är ett känt regelbrott, en felstavning. Andra 
problem är av en grövre art, exempelvis om man i schack flyttar kungen som en dam, 
spelet upphör då att vara schack och förvandlas till något helt annat. Detta kan jämföras 
inom språket med till exempel poesi vars huvudsakliga syfte inte är att förmedla 
information, utan istället ge en estetisk upplevelse på grund av bokstävernas eller ordens 
placering. Regelbrott av denna dignitet skapar så kraftiga problem att spelet bryter 
samman, det är inte möjligt, eller i alla fall inte på något sätt givande att försöka spela ett 
spel där inte alla deltagare spelar efter samma regler. Kontexten, och deltagarnas 
överenskommelse att de deltager i samma språkspel är essentiellt för att informationen 
skall kunna förmedlas. Ett enkelt exempel på ett språkspel kan vara åka- tågspråkspelet. I 
det ingår, bland annat fraserna ”barn”, ”vuxen”, en uppsättning olika destinationer och 
utropet ”nya påstigande” I detta språkspel betyder ordet vuxen att avsändaren av detta 
uttalande önskar betala vuxenbiljett. I något annat språkspel hade detta uttalande haft en 
helt annan betydelse. Reglerna i detta språkspel är klara, de olika aktörerna har givna 
möjliga repliker, vilka de kan yttra när speciella premisser är uppfyllda. Lästa språkspel 
kommer att diskuteras mera ingående senare, men ordet ”hårdkokt” har på samma sätt 
helt varierande, och inte överlappande betydelse i deckarspalts-språkspelet och kokboks-
språkspelet.19 
 
Beroende på att ordens betydelse enbart ges av dess användning är det fullt möjligt att 
samma ord kan ha helt olika betydelser inom olika språkspel. Detta kan te sig på olika 
vis, den kanske mest naturliga är att om en svensktalande yttrar ordet ”roligt” till en 
dansktalande, förväntar han sig att förmedla ett uttryck för en sinnesstämning av glädje, 
medan den dansktalande uppfattar det som en uppmaning om att han skall ta det lugnt. 
Informationsöverförningen bryter samman, man har försökt spela med två olika 
uppsättningar regler. Emellertid kan det inom samma språk också lätt uppstå situationer 
där olika språkspel är troliga. I normalfallet råder ett från alla andra språkspel skilt 
språkspel i varje ny kommunikation. Detta kan bero på att olika ord besitter olika mängd 
generalitet inom olika språkspel och att metaforer och liknelser används i olika stor 
utsträckning. Ett exempel är frasen ”Akta dig, jag kommer att krossa dig!” Denna till 
                                                 
18 Harrison, Bernard (1979), s. 227 – 233. 
19 Lycan, William G. (2000), s. 93ff. 
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synes enkla mening har två diametralt olika meningar om två personer skall spela en 
tennismatch eller om den ena personen håller på att tappa ett ton cement på den andra. 
Detta är en helt naturlig konsekvens av användningsteorin. Meningen har två vilt skilda 
betydelser, det är inte bara så att den tolkas olika, den betyder olika saker, för dess 
mening är ju dess användning.20 Wittgensteins eget exempel är om två personer som 
flyttar klossar och liknande föremål. Först skapar de ett språk, där olika föremål och 
aktioner ges olika ord för att beteckna desamma, och på så sätt skapar de ett sätt att 
kommunicera. 21  Således ges en mening betydelse enbart av om den av avsändaren 
önskade reaktionen nås när ett ord eller en fras yttras, är frasens mening också den 
önskade yttrade reaktionen. Språkets betydelse blir alltså dess användning, det får ingen 
egen betydelse utanför det sammanhang i vilket de yttras. Detta behöver inte vara inte 
helt sant i alla fall, utan är en allmän regel som oftast gäller. Wittgenstein avskydde 
generaliseringar, och påstod därför enbart att de flesta ord får sin mening av dess 
användning. Vissa ord erhåller sin mening på andra vis, mera om detta senare.22 Georg 
Henrik von Wright, som var Wittgensteins efterträdare som professor i Chambridge 
nämner att det som kanske skiljer Wittgenstein från de flesta övriga filosofer var att han 
alltid strävade att göra sina undersökningar så konkreta som möjligt, något som är 
diametralt skilt från det vanliga sättet att undersöka saker inom filosofin, där det oftast 
eftersträvade är att göra undersökningen så abstrakt som möjligt.23 Detta ligger väl i linje 
med användningsteoriens grundtanke, att inget kan förstås utanför sin kontext. Språket 
bestämmes till stor del av den, och teorier som försöker vara helt allmängiltiga och 
abstrakta blir meningslösa. 
 

3.1.4: Kritik av och brister hos användningsteorin  
 
Som innan nämnts existerar det inte någon språkfilosofisk teori som inte med enkelhet 
kan utsättas för relevant kritik, Wittgensteins användningsteori är i detta fall inget 
undantag. Den undviker i för sig enkelt de fallgropar som den naiva språkteorin föll i, på 
grund av att orden inte har någon direkt relation med den egentliga världen. Emellertid 
kan kritik riktas mot några andra punkter. En kritik som inte har någon större effekt på 
teorin när den appliceras på det skrivna ordet är att när en person talar, gör personen 
väldigt lite mellanrum mellan de olika orden, i princip är det enbart en lång ström med 
läten som strömmar ur talarens strupe. Istället är det åhöraren som själv styckar upp 
orden i dess rätta beståndsdelar. Hur kan detta ske automatiskt? Rimligen borde varje 
språkspel kunna vara uppbyggt med olika ord, inte bara med olika betydelse av de olika 
orden. Detta problem drabbar inte det skrivna språket, då det redan delar upp tecknen i 
ord med hjälp av ett mellanrum mellan de olika orden.24 
 
En allvarligare invändning som kan riktas mot teorin är hur den hanterar egennamn. Det 
verkar omöjligt att skapa en regel till ett språkspel så att varje person som förstår 

                                                 
20 Harrison, Bernard, (1979), s. 233 – 246. 
21 Wittgenstein, Ludwig (1992). Filosofiska undersökningar. Stockholm: Thales, s 13 – 20. 
22 Lycan, William G. (2000), s. 99. 
23 Wright, Georg H. von. (1993). Logik, filosofi och språk. Lund: Nya Doxa s. 204. 
24 Lycan, William G. (2000), s. 99. 
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meningen, det vill säga talar samma språk, även förstår dess betydelse. Det är fullt 
möjligt att uppfatta meningen, men inte veta vem personen är. Detta är en rätt allvarlig 
invändning, och kan bara lösas genom att anta att just egennamn inte får sin betydelse 
genom användning, utan genom någon annan procedur. Problemet är att om man låter 
mening skapas genom något annat sätt, uppkommer en mängd nya invändningar som 
försvagar teorin. Detta blir en av dessa ad-hoc lösningar som gör teorin mindre vacker, 
men då problemet som uppkommer inte tynger uppsatsens användning av teorin i någon 
högre grad kommer det lämnas här. Vidare, hur är det möjligt för en mottagare att förstå 
helt nya meningar vars synbara innehåll är rent fiktivt? Tag till exempel meningen 
”Frankrike är Jordens minsta land, det är till och med mindre än Nangijala”. Denna 
mening innehåller ingenting som borde göra den begriplig, rimligen kan ingen 
existerande människa vid sin första läsning ha något färdigt språkspel för detta. Läsaren 
kan möjligen reagera och tycka att detta är obegripligt, och då använda sig av reglerna till 
ett språkspel för obegripliga meningar. Detta verkar underligt, meningen verkar på något 
vis ändå vara begriplig. Wittgenstein menar att det är möjligt att kombinera de enskilda 
ordens språkspelsregler på något fungerande sätt så att ett nytt fungerande språkspel för 
att tolka meningen uppstår. Ytterligare en språklig företeelse som ter sig underlig inom 
teorin är att i verkligheten är det fullt möjligt att använda ord och uttryck som man inte 
behärskar eller känner till dess betydelse. Detta verkar underligt. I så fall är det möjligt att 
skapa text eller tal som för avsändaren inte har någon betydelse men för mottagaren blir 
fullt meningsfullt. 25  Von Wright nämner även räkneorden, de har ju ingen egentlig 
betydelse, de står ju bara för den abstrakta tanken om antal. Ett fungerande språkspel 
måste innehålla ett väldigt antal olika regler om det krävs en ny regel varje gång ett nytt 
tal nämns.26 
 
Slutligen, den troligen kraftfullaste invändningen mot teorin: om språk bara är ett spel, 
hur kan det då förmedla information? Ett parti schack förmedlar inte information, inte 
heller gör en fotbollsmatch det. Kanske är det så, att istället för att försöka se skillnaderna 
mellan språk och spel för att kunna vederlägga teorin, skall man istället visa på hur 
identiska dessa båda företeelser verkar, om man antar att teorin är sann. Anhängarna till 
teorin brukar försöka bemöta detta med att medan schack, fotboll et cetera bara spelas när 
man så önskar, kan man aldrig lämna språkspelet, så fort man lämnar något, går man 
genast in i ett annat, denna divergens ligger till grund för att språkspelet alltid är 
informationsbärande, medan de andra endast är det i specifika situationer.27 
 

3.2: Litteraturvetenskapliga teorier 
 
Hur är det möjligt att kunna läsa in en annan mening i en text än den en rent bokstavliga? 
Vilka olika komponenter behövs för att kunna göra litterära tolkningar, är det enbart 
texten som tolkas, eller är det texten som i kombination med något annat som skapar 
tolkningen? Dessa båda frågor är väldigt centrala om det skall vara möjligt att kunna 
förklara och förstå hur meningsskapande hos texter går till. Nedan kommer två olika 
                                                 
25 Lycan, William G. (2000, s. 94. 
26 Wright, Georg H. von. (1993), s. 208. 
27Lycan, William G. (2000), s. 95 – 96. 
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litteraturvetenskapliga teorier, huvudsakligen producerade av franska litteraturvetare och 
filosofer att presenteras. Precis som vad gällde språkfilosofi skall dessa inte anses vara de 
bästa teorierna på ett allmänt plan, de är troligen enbart de bästa för att kunna genomföra 
uppsatsens syfte. 
 

3.2.1: Textens mening 
 
Uppenbarligen är det alltså av stort intresse att kunna förklara hur meningsskapandet hos 
den litterära texten fungerar. Precis som i fallet med språkfilosofin finns det flera olika 
konkurrerande skolor och teorier som försöker förklara och i viss mån vidare 
problematisera denna problematik. De för uppsatsen mest intressanta perspektiven 
återfinns främst inom poststrukturalistisk teoribildning, en från början huvudsakligen 
fransk litteraturteorietisk skola. Om man ska försöka se några gemensamma drag för de 
vitt skilda teoretiker som går under benämningen poststrukturalister och deras syn på 
textens mening kan det sägas vara deras dynamiska och subjektiva syn på mening. Den 
litterära texten skall inte ses som ett kommunikativt kärl innehållandes konkret mening. 
Meningen är aldrig något fast, utan är alltid mer eller mindre dolt, och måste återskapas 
av läsaren. Meningen kan aldrig definitivt fastslås, utan produceras och motverkas av 
själva texten och vid läsning av denna. Istället för att låsa meningen betonas istället 
textens komplexitet och inre självmotsägelser, dess tendenser till upplösning. Meningen 
skall ses som en process och rörelse, en dynamisk existens och inte något fast konkret 
som bara skall återupptäckas av läsaren.28 
 
Den franska filosofen Roland Barthes (1915 -1980) är troligen den som har tydligast 
synliggjort och diskuterat detta litterärteoretiska synsätt. Hans tydliga ställningstagande 
erbjuder ett för uppsatsen produktivt teoretiskt perspektiv för diskussionen om 
meningsskapande av den litterära texten. I en av sina mest känna texter, Författarens död 
presenterar Barthes tanken om författarens död. Denna texts grundbudskap är att det inte 
är författaren som talar, denne är bara den skrivande instansen och är inte relevant för den 
skönlitterära textens mening. Istället är det enbart språket som talar, författaren har 
således ingenting med textens mening att göra.29 Avlägsnandet av författaren och dennes 
auktoritet får effekten att texten öppnas upp. En läsning av texten är inte längre bara ett 
sökande efter en egentlig, riktig mening, bestämt av författaren. Barthes liknar författaren 
vid en gud, så länge författaren existerar blir sökandet efter mening ett slags teologiskt 
projekt där målet är att slutgiltigt slå fast författarens budskap För så länge en text har en 
författare är texten även påtvingad en gräns och en slutgiltig mening. Genom att då 
metaforiskt påstå att författaren är död och utan möjlighet att påverka, försvinner detta 
tvingande projekt, och texten får åter liv. 30  Nu behöver meningen ej längre sökas 
transcendent i förhållande till texten, utan existerar och produceras istället immanent av 
texten och läsningen. Litteraturen blir alltså inte en kommunikation mellan en avsändare 
och en mottagare. Text bör enligt Barthes förstås som ett spel eller en väv. Olika 

                                                 
28 Kittang, (1997), s. 79 – 106. 
29 Barthes, Roland (2000). The death of the author. Kap. 8 i Lodge, David & Wood, Nigel (ed.), Modern 
Criticism and Theory. A Reader. Essex: Pearson Education Limited, s. 147f. 
30 Barthes (2000), s. 149. 
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betydelsebärande element bildar en väv där ett spel hela tiden pågår mellan olika röster 
och intertexter. 31  Texten förklaras således inte som en ”betydelseprodukt, utan som 
dynamisk ’betydelseproducerande praxis’ eller som ’produktivitet.’” 32  Som synes får 
alltså författarens död ganska drastiska konsekvenser. Textens mening blir någonting 
rörligt och föränderligt, motstridiga röster som talar med varandra. Dock finns det en 
punkt där texten åter kan finna enhet och ordning; hos läsaren. Texten får sin mening inte 
av sin avsändare utan av sin mottagare. Det är vid själva läsningen som produktiviteten 
finns, inte vid skapandet. Den immanenta meningen hos en text är ett felslut. Det är 
läsaren som håller samman alla de fragment som texten utgör. Textens mening skapas av 
läsaren hos läsaren. Författarens död innebär således att läsarens föds som det 
meningsskapande elementet för texten.33 
 
T. S. Eliot ger som exempel den kemiska processen som inträffar när en katalysator 
används för att en kemisk förändring skall uppstå. Katalysatorn behövs för att processen 
skall starta, men katalysatorn förbrukas eller förändras inte själv under processen. På 
samma sätt är diktaren katalysatorn som krävs för att språk skall förändras till dikt. Med 
detta torde Eliot menar att när dikten är avslutad, finns det inte längre någon koppling 
mellan den och dess upphovsman.34 
 
Michel Foucault diskuterar även han i sin text What is an author35 relationen mellan 
texten och författaren. Frågan han ställer sig är att om författaren avlägsnas från texten, 
vad är det då som kan fälla avgörandet om något är en litterär text, ett arbete. Foucault 
menar att det är lätt att ge texten i sig själv samma privilegier som författaren innan hade, 
en form av avhumaniserat tolkningsföreträde.36Texten kan naturligtvis inte kräva att den 
skall mena något speciellt, men om man lägger för stort hänseende kring detaljer om 
texten som inte egentligen ingår i den, som till exempel utgivningsår, utgivningsplats 
med mera kan detta också lätt kväva läsarens personliga tolkning. Texten ges 
tolkningsföreträde över sig själv på samma sätt som författaren ges tolkningsföreträde för 
sina alster. 
 

3.2.2: Språket natur och dess förhållande till omvärlden 
 
Ett stort problem, både teoretiskt och praktiskt till sin natur, som lätt kan uppstå när man 
diskuterar språk är på vilket sätt det skrivna språket skiljer sig från det talade. Om 
distinktionen mellan dessa görs för stor, är det inte längre lika relevant att använda 
språkteorier på den skrivna texten. Om däremot man låter text och tal vara i huvudsak 
ekvivalent, det vill säga att texten endast behandlas som nertecknat tal kan detta problem 
lätt undvikas. Däremot uppstår då istället ett annat problem, nämligen att texten 
                                                 
31 Kittang (1997), s. 100. 
32 Kittang (1997), s. 100. 
33 Barthes (2000), s. 150. 
34 Kittang(1997), s. 90 – 91. 
35 Denna diskussion är relativt perifer i texten i vilken Foucault huvudsakligen presenterar delar av sin 
diskursteori.  
36 Foucault, Michel (2000). What is an author? Kap 9 i Lodge, David & Wood, Nigel (ed.), Modern 
Criticism and Theory. A Reader. Essex: Pearson Education Limited, s 174 – 177. 
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ofrånkomligt endast kommer att vara lösryckta stycken slitna från sitt sammanhang. I 
talad kommunikation är det uppenbarligen inte bara själva det talade språket som är 
informationsbärande, utan även tonfall, gester och den unika kontexten i vilket samtalat 
förs. Ricoeur menar därför att relationerna mellan avsändaren och mottagaren är 
uppsnappade eller suspenderade.37 Det är inte enligt honom möjligt att anta att läsandet är 
ett särfall av talandet. Läsaren för inget samtal när han läser. Att tänka sig att samtalet 
förs med bokens författare är felaktigt. Efter att författaren avslutat texten är han skild 
från den, enligt Ricoeur kan han eller hon betraktas som död. Läsaren är alltså skild från 
texten vid skrivandet, författaren vid läsandet.38 Det som då inträffar är att textens diskurs 
lämnar sin direkta kontakt med omvärlden. Diskursens referenser till omvärlden, textens 
kontext, avbryts när samtalet förvandlas till text. Denna avsaknad av kontext måste 
återigen fyllas på, för att ge texten en möjlighet att kunna tolkas och innehålla mening. 
Detta sker enligt Ricoeur vid själva läsandet då en ny diskurs sammanläkas med textens 
egen diskurs. Det är själva denna dubblering av diskurser som är själva tolkandet av 
texten. Läsaren ser ett annat samtal framträdda inne i textens egna samtal. 39 Denna 
förmåga hos texten att gripa tag i en ny kontext, läsarens kontext, och avsluta den vid 
skrivandet avbrutna referensen skapar en förmåga att ge mening till läsaren. Utan en 
referens till omvärlden är texten endast interna relationer, nu blir den återigen en bärare 
av mening.40 Att tolka är enligt Ricoeur inte att försöka förstå författarens själsliv, utan 
istället att förstå textens egen intention, att låta texten föra en i dess egen riktning. ”Att 
tolka är att följa den tankeriktning som öppnas genom texten, att ge sig iväg mot textens 
gryningsland.”41 Enkelt uttryckt är det alltså så att en text där läsaren inte tillåter sin egen 
förförståelse påverka läsningen är ointressant eller omöjlig att tolka. Det är 
sammanflätningen mellan texten och läsaren som skapar dynamiken som möjliggör en 
tolkning. Tolkning är en tolkning som sker genom språket, inte en tolkning av språket. 
Det vill säga, att tolka är att försöka förstå vad som texten ger en för intentioner, inte att 
försöka finna vad som texten kan tänkas innehålla. 
 

3.3: Genreteori 
 
Försöken att kunna indela olika föremål i grupper är mycket gammalt. Möjligen ligger 
det i det mänskliga psykets mest grundläggande instinkter att vilja sortera och 
grupperaföremål i ens omgivning. Genrebegreppet är troligen det vanligaste sättet att 
ordna skönlitteratur efter, trots, eller på grund av begreppets extremt vacklande betydelse. 
För att på något sätt kunna förankra begreppet genre, är ett populärt och ofta 
förekommande sätt att dra det så långt tillbaka som Aristoteles klassiska texter, där de 
första tankarna om genrebegreppet har sin födelse. Bland annat skriver David Duff i sin 
Modern Genre Theory att genrebegreppet har fungerat och format mycket av 
litteraturteorin de senaste tvåtusen åren, men har på senare tid, beroende på det allt mer 

                                                 
37 Kittang (1997), s. 80. 
38 Ricoeur, Paul (1993), Från text till handling. Stockholm: Brutus Östlings förlag, s. 32 – 34. 
39 Ricoeur (1993), s. 53 -54. 
40 Ricoeur, (1993), s. 56. 
41 Ricoeur, (1993), s. 60. 
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accepterade teorin om författarens död, blivit mer och mer problematisk och 
kontroversiell.42 
 
Denna historiska förankring baseras på en vanlig uppfattning att Aristoteles skapar de tre 
klassiska grundgenrerna: epik, lyrik och dramatik. Denna tredelning får emellertid inget 
genomslag förrän 1800-talets början, i och med Goethes popularitet, då de möjligen 
började betraktas som en form av ideella grundtyper inom litteraturvetenskapen. Tanken 
på Aristoteles som i någon form grundfadern av genreteori är på intet sätt oomstridd. 
Gérard Genette anser att detta bara är en modern romantisk feltolkning, Aristoteles gör 
inga försök till genreuppdelning, hans tre termer rör i högre grad enskilda texters 
uppbyggnad.43 
 

3.3.1: Inledning till genreteori 
 
Oavsett var begreppet genre har sitt ursprung, är det idag ett väldigt ospecifikt och diffust 
begrepp, vilket resulterar i att dess betydelse varierar väldigt beroende på i vilken kontext 
det uttrycks. Det råder således ingen konsensus inom forskningen om vad som skall 
inbegripas, och för den delen exkluderas, i begreppet. För att ytterligare komplicera 
förståelsen av fältet existerar minst två olika skolor inom genreteorin, dels en klassisk och 
dels en modern. Därtill är det möjligt att ännu en teoretisk inriktning eller perspektiv kan 
tänkas existera, nämligen det sociokognitiva. En konsekvens som genreindelning medför 
är att den förutom att klassificera texten därtill även påverkar textens kontext. En texts 
genretillhörighet är, på samma sätt som alla andra egenskaper en text har, en del av en 
läsares kontext vid läsning av texten och inte enbart en klassifikation. Genren påverkar 
således även läsningen av texten. Om en text läses med kännedomen att den är 
exempelvis en komedi, läses och tolkas den på ett helt annat sätt än om den skulle anses 
vara en tragedi. En text genre blir således en del av textens egen kontext, inte bara en 
beskrivning av den.44 
 

3.3.2: Den synkrona versus den diakrona utgångspunkten 
 
Det finns två huvudsakliga forskningsinriktningar inom den moderna genreforskningen, 
den synkrona och den diakrona. Skillnaden mellan de två olika inriktningarna är att den 
synkrona fokuserar på det befintliga, medan den diakrona istället är en studie av det 
föränderliga. Den synkrona fokuserar i huvudsak på studier av befintliga genrer, medan 
den diakrona studerar och vid behov producerar nya genrer. 45 Samtidigt som valet av 
forskningsinriktning eller utgångspunkt är en fråga om vad som önskas studeras, är det 
också troligen det mest fundamentala vägvalet inom genreforskningen. Frågan kan 
troligen anses vara filosofisk till sin natur då det egentligen är ett specialfall av en 
                                                 
42 Duff, David (2000) Modern genre theory. Singapore:Longman, s. 1 -2. 
43 Haettner Aurelius, Eva & Thomas Götselius (red.) (1997). Genreteori. Lund: Studentlitteratur. s. 9. 
44 Fowler, Alastair (1997). Kap 10 i Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius (red.) (1997). Genreteori. 
Lund: Studentlitteratur, s. 254 – 256. 
45 Fowler (1997), s. 268. 
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klassisk filosofisk fråga, nämligen frågan om grupper har en befintlighet i sig själva, eller 
bara utgörs av sina medlemmar.46 Om grupper av föremål, i det här fallet genrer inte har 
en egen existens, utan enbart är en beteckning på en grupp, innebär detta också i 
förlängningen att diskussioner om genren som en abstrakt entitet blir meningslösa, genren 
i sig saknar ju då egenskaper, den är endast en samlingsbeteckning på liknande texter. 
Detta innebär på intet sätt att genrebegreppet blir meningslöst, det som förändras är att 
genren då används som en samlingsbeteckning på ett antal texter som delar en eller flera 
gemensamma egenskaper och det är till dessa texter som det refereras till då genren 
nämns. Diskussionen blir således en diskussion om ett antal, eller möjligen om de 
likheter dessa texter har. Genren blir endast en samlingsbeteckning eller någon form av 
medelvärde. Om istället genren anses vara något i sig själv kan en diskussion föras direkt 
om denna. Det underliga som då inträffar är att det är troligt att genrens egenskaper inte 
fullt överensstämmer med sina innefattade medlemmars egenskaper. Det blir därtill fullt 
möjligt med tomma genrer, om inga exemplar som fyller genrens krav existerar. Som 
synes finns för och nackdelar med båda dessa synsätt och utgångspunkter och som 
vanligt är det kontexten som avgör om genrebegreppet skall undersökas synkront eller 
diakront.  
 

3.3.3: Problematiken kring en rigid genredefinition 
 
En viktig fråga är alltså om genretillhörighet skall vara exklusiv, det vill säga, om det 
enbart skall vara möjligt att en text tillhör en genre. 47Om så är fallet brukar olika genrer 
tänkas hänga samman i generiska strukturer, på samma sätt som biologiska varelser är 
indelade i släkten, arter et cetera. Samtidigt verkar det näst intill omöjligt att skapa de 
krav och premisser som skall definiera en genre och särskilja den från alla andra utan att 
exkludera en mängd texter som då inte tillåts få någon plats i ett hierarkiskt genreträd. 
Alastair Fowler jämför två väldigt centrala texter som båda anses vara tragedier, Hamlet 
och Oidipus i Kolonos. Han upptäcker att det verkar vara omöjligt att finna de kriterier 
som exkluderar alla texter som inte är, eller normalt sätt antas vara tragedier, samtidigt 
som båda dessa texter inkluderas. För varje kriterium som sätts upp kan det med lätthet 
hittas någon text som vanligtvis inte räknas som tragedi som uppfyller det, alternativt 
exkluderar minst en av dessa bägge texter. Problemet kan naturligtvis lösas genom att 
dela upp tragedigenren till en mängd underavdelningar, men troligen slutar detta med att 
varje genre tillslut enbart består av en enda text. Ett annat och troligen konstruktivare sätt 
att lösa problemet är att tillgripa någon form av familjelikhet istället.48 
 

3.3.4: Wittgensteins familjelikhet 
 
Wittgensteins teori om familjlikhet var från början skapad för att vara en språkfilosofisk 
teori, men då teorin även har mer allmänvetenskapliga förtjänster har den lånats in av en 
                                                 
46 Detta var en stor fråga för de antika filosoferna, om exempelvis färger är en entitet i sig, eller endast en 
egenskap andra föremål kan ha eller sakna. 
47 Fowler (1997), s. 254 – 257. 
48 Fowler (1997), s. 256 – 262. 
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mängd andra vetenskapliga discipliner, däribland genreteorin. Teorin presenteras för 
första gången i sin slutgiltiga version i Filosofiska undersökningar och är tillsammans 
med teorin om språkspel de mest nyskapande men samtidigt användbara teorier som 
presenteras i denna skrift.  
 
Wittgenstein skapar ursprungligen teorin för att kunna komma runt problemet med hur 
det är möjligt att bestämma vad som är ett ord, sats eller symbol. En första möjlig lösning 
är att ett ord kan definieras som ett talat eller skrivet yttrande som har en betydelse. 
Tyvärr ställer denna rudimentära definition snabbt till med problem. Exempelvis är det i 
vissa fall tämligen enkelt att bestämma vad ett ord som ”hund” har för betydelse. ”Hund” 
betyder ett däggdjur som ofta hålls som husdjur49. Det är däremot väldigt svårt att säga 
vad ordet ”dit” betyder. Von Wright anser att om man vill går det naturligtvis att pressa 
in en betydelse för ”dit”. Dit kan påstås ha en varierande betydelse som talar om vart 
någon eller någonting skall förflyttas.50 Samtidigt verkar detta vara en krystad lösning. 
Alla ord har antagligen inte en betydelse. De behöver inte heller ha en betydelse, om 
Wittgensteins språkspelsteori gäller. Det krävs då endast av dem att de fyller en funktion 
i språkspelet. 
 
 Wittgenstein hävdar att istället för att påstå att alla ord har en och samma egenskap, 
egenskapen som definierar ord som ord, så är istället inte alla ord mer lika varandra än 
vad verktygen i en verktygslåda är. Det är naturligtvis möjligt att påstå att alla verktyg i 
en verktygslåda också delar samma egenskap, Wittgensteins egna exempel är att påstå att 
de alla har egenskapen att förändra något. Detta verkar fungera bra för sågen, hammaren 
och filen. Dock är det svårt att förstå vad tumstocken eller limmet förändrar. Mycket 
krystat kan de kanske påstås förändra användarens syn på det mätta avståndets storlek 
respektive det limmade föremålets klistrighet. Det låter inte så vettigt, det är för mycket 
nödlösning i det påståendet.51 Istället föreslår Wittgenstein att det som skapar likheten 
mellan verktygen är att de alla på något vis påminner om varandra, på samma sätt som 
alla medlemmar i en familj också påminner om varandra. Två har kanske samma näsa, 
två samma ögon och så vidare. Alla delar någon egenskap med någon annan, men ingen 
delar alla egenskaper med någon annan. Detta kan också jämföras med satser, de flesta, 
men inte alla, satser innehåller subjekt och predikat, dock inte alla. På samma sätt 
förhåller det sig med att de flesta satser också delar på andra egenskaper, egenskaper som 
alla satser nödvändigtvis inte alla äger. Likheterna satserna emellan är som fibrerna i ett 
långt rep, ingen fiber når genom hela repet, men repet håller ändå samman för alla fibrer 
slutar inte på samma ställe.52 Således kan det alltså påstås att det viktiga för att kunna 
avgöra om ett antal objekt tillhör samma grupp är att de alla delar majoriteten av sina 
egenskaper med majoriteten av alla individer i gruppen. 
 
3.3.5: En enkel definition av genre 
 

                                                 
49 Denna definition är naturligtvis inte tillräcklig, men det verkar rimligt att anta att det går att skapa en 
definition som exakt prickar in betydelsen av hund. 
50 Von Wright (1993), s. 208. 
51 Von Wright (1993), s. 209 – 211. 
52 Wittgenstein (1992), passim 
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Genom att acceptera att likheten mellan objekt i grupp är att de har flera gemensamma 
liknande egenskaper som inte nödvändigtvis delas av alla förändras naturligtvis 
möjligheterna att definiera genre, och vad som skall ingå i genrebegreppet. Precis som 
Eva Haettner Aurelius påpekar måste det som skapar familjelikheten inte vara identiska 
egenskaper, de måste bara vara liknande. 53 Genom att använda tankarna bakom 
familjelikhet kan alltså en genre för denna uppsatsen anses vara: 
 

En klass eller grupp av objekt som alla delar ett högt antal liknade egenskaper, samtidigt 
som de inte skiljer sig åt på ett alltför högt antal egenskaper. 

 
Definitionen säger således ingenting om antalet egenskaper som skall vara liknande och, 
vilket troligen är viktigare, vad det är för egenskaper som likheten baseras på. Om 
genrerna skall vara objekt i sig själva, bör egenskaperna rimligen väljas så att de är 
diffusa och övergripande. Därtill minskar ett sådant val genrernas föränderligt ifall de 
skall tänkas påverkas av nya medlemmar som inkluderas i genren. Närmare, mera exakta 
och mer detaljerade egenskaper leder däremot till att genren föränderlighet ökar.54 
  

4: Analys och materialgenomgång 
 
Genomförandet av en studie om vad automatisk textbehandling kan tillföra indexering 
och klassificering av skönlitteratur är möjlig att lösa på många olika sätt. Det 
angreppssätt som denna uppsats har valt är att först, genom att studera 
forskningsdebatten, finna de stora problemen med att med indextermer representera 
skönlitterära texter. Därefter kommer de automatiska textbehandlingsmetoderna som kan 
vara relevanta att studeras och diskuteras. Slutligen kommer de möjligheter till lösning 
dessa automatiska textbehandlingssystem kan uppnå på de inom forskningen funna 
problemen. 
 

4.1: De stora problemen inom forskningsområdet indexering av 
skönlitteratur 
 
Att tro att det helt problemfritt skulle kunna gå att överföra de system som skapats för 
indexering, i synnerhet de manuella, från fack- till skönlitteratur är naivt. Dessa båda 
texttyper har en del fundamentalt olika karakteristika som kraftigt försvårar en sådan 
systemadoption. Som tidigare nämnts fokuserar facklitterär indexering på texternas ämne, 
deras faktiska innehåll medan skönlitterära texter oftast endast grupperats efter författare 
eller möjligen språk, deras innehåll har av tradition inte samma vikt som inom 
facklitteraturen.55 Hur denna skillnad mellan dem två olika sorternas litteratur exakt yttrar 

                                                 
53 Eva Haettner Aurelius ( 2003), Att förstå och definiera genrer: ett semantiskt perspektiv på genreteori, 
kap 2 i Agrell, Beata och Nilsson, Ingela (2003). Genrer och Genreproblem Göteborg: Daidalos, s. 44, 51 – 
54. 
54 Fowler (1997), s. 264 -265. 
55 MacEwan, Andrew (2006), Electronic access to fiction, Very informal newsletter on library automation 
(VINE) 105- 41. 
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sig är omtvistat, men som nedan kommer att framkomma framförs ofta en tanke att 
skönlitteraturen har en förmåga att överföra något mera än bara information. Beroende på 
denna extra egenskap uppstår uppenbarligen nya problem som måste lösas för att 
skönlitteraturen skall kunna indexeras. Vilka de huvudsakliga problemen är för att kunna 
manuellt indexera skönlitteratur, samt hur dessa skall kunna lösas har debatterats de sista 
decennierna. Här nedan följer fem ledande debattörer och forskares ståndpunkter, samt en 
mycket kort kartläggning över de huvudsakliga skiljelinjerna. 
 
4.1.1: Introduktion till den vetenskapliga debatten kring indexering av 
skönlitteratur 
 
Både inom biblioteks- och informationsvetenskapen såväl som inom andra närliggande 
vetenskapliga discipliner har det ansetts önskvärt att problematisera och utveckla såväl 
teorin som praktiken kring indexering för att vidga indexeringens användningsområde. 
Ett av de områden vilket det har ansetts önskvärt att möjliggöra indexering för är 
skönlitteratur, så att indexering inte enbart är en metod förbehållen facklitteraturen. 
Sålunda har en debatt inom ämnet om hur en konvertering av indexeringsproceduren för 
att göra den tillämplig till skönlitteratur förts. Denna diskussion visar att det råder väldig 
diskrepans kring tillvägagångssättet hur denna konvertering skall och bör genomföras, 
likväl vilka problem som är de huvudsakliga. Det är möjligen förklarande att försöka dela 
in de olika angreppssätt problemet kan angripas med i två huvudsakliga vägar; två 
diametralt olika angreppssätt på problemet. En sådan indelning är på intet sätt uppenbart, 
bland annat anses semantiken vara underordnad lingvistiken, ibland anses det vara två 
jämbördiga forskningsområden. Det är ändå troligt att då detta är praktiska sätt att 
benämna de två olika huvudsakliga angreppssätten, att en sådan uppdelning är av godo. 
Det ena angreppssättet är alltså den semantiska vägen, vilken i huvudsak bygger 
antagandet att för att genomföra en indexering av skönlitteratur är det möjligt att gå 
genom de indexerade texternas semantik. Mycket kortfattat bygger detta angreppssätt på 
att fokus skall ligga på det enskilda orden eller uttryckens betydelse och mening. Texten 
skall alltså analyseras i ordets rätta bemärkelse, det vill säga sönderdelas. Helheten skall 
ses genom delarna. Det andra huvudsakliga angreppssättet är den lingvistiska vägen. Den 
fokuserar i högre grad på språkets helhet. Det är textens helhetsintryck som skapar dess 
indexeringsmässiga mening, istället för att enbart betrakta orden i sig. Delarnas betydelse 
skall ses genom helheten. Detta tillvägagångssätt kan, men måste inte vara holistiskt. Det 
är inte möjligt att dra någon klar skiljelinje mellan dessa båda metoder, att exakt kunna 
avgöra när indexeringen går från att vara semantisk till att vara lingvistisk. En läsning av 
en text är, som tidigare diskuterats ett samtal med läsaren, texten både svarar och frågar. 
Därför är det omöjligt att påstå att en text bara läses och indexeras genom en av de båda 
metoderna. Istället är det mer fruktbart att se de som två kompletterande angreppssätt för 
att lösa problemet. Ingen forskare är heller strikt användare av enbart det ena 
tillvägagångssättet, båda vägarna måste i princip kombineras för att användbara resultat 
skall kunna uppnås. Den samling forskare som utgör indexering av skönlitteraturskolan är 
en väldigt heterogen samling, vilket har som konsekvens att det inte är rimligt eller 
produktivt att påstå att de har något samlat forskningsprogram, det som ändå möjliggör 
att de kan föras samman till en vetenskaplig skola är deras övertygelse om att en 
indexering av skönlitteratur är möjlig eller i alla fall i högsta grad av godo.  
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Då detta forskningsområde har, i alla fall, runt tre decennier av produktion bakom sig är 
antalet forskare som vid något tillfälle varit aktiva inom den förhållandevis stort. Det är 
ändå inte felaktigt att påstå att Beghtol, Bell, Nielsen, Pejtersen och Saarti är de troligtvis 
tyngsta aktörerna inom området och tillika de största bidragsgivarna till skolans 
teoribildning. Då dessa forskare som tidigare nämns inte delar så många teoretiska 
ståndpunkter med varandra, och i många fall även håller totalt motsägelsefulla åsikter 
som nödvändiga sanningar är det inte meningsfullt att se deras teorier som en enhet. 
Denna gemensamma teori hade blivit väldigt svag och intetsägande, om den samtidigt 
skulle vara ens någorlunda allinkluderande. Istället kommer dessa enskilda forskares 
teorier och texter endast diskuteras utifrån ljuset av sig själva, det vill säga med hjälp av 
den tidigare beskrivna teorin,  med huvudsakligt syfte att belysa vad de anser vara 
indexeringen av skönlitteraturs huvudsakliga svårigheter. I det kommande analyskapitlet 
kommer även fler teoretiker få komma till tals, teoretiker som inte har ansetts lika 
betydelsefulla alternativt endast bidrar inom ett litet område av forskningsområdet. 
 
Alla de här nedan refererade forskarna ansluter sig till en vanligen erkänd hållpunkt inom 
indexeringen av skönlitteratur att det är möjligt att dela upp indexerade referenserna i 
texten i två väsenskilda mängder. Det som karaktäriserar skönlitterär kommunikation är 
nämligen dennes dubbla natur; dels förmedlar det konkreta faktum, dels har den en 
förmåga att kommunicera ytterligare någonting, något som kräver tolkning för ett komma 
åt.56 Det förstnämnda indexeras med hjälp av de denotativa referenserna, vilka är de 
referenser som enbart indexerar det bokstavliga och det som upplevs vara konkret. Deras 
motsats är de konnotativa referenserna, vilka istället är de referenser vilka pekar på de 
element i texten som kräver tolkning för att kunnas indexeras.57  
 
Då den troligen tydligaste skiljelinjen mellan de olika forskarnas arbete är i vilken grad 
icke-denotativa element i indexeringen anses nödvändig, eller i vissa fall till och med 
fördelaktig, kommer därför de olika forskarna att presenteras i ordning från den som 
inkluderar mest icke-denotativa delar i indexeringen, till den som är mest strikt denotativ. 
En annan ståndpunkt som också hade varit möjlig att sortera teoretikerna efter är deras 
ståndpunkt längs en pragmatisk – teoretisk skala. I en sådan gradering hade Pejtersen 
positionerat sig längst åt den pragmatiska sidan, det vill säga, för henne är det viktigast 
att resultatet blir så bra som möjligt. Hennes ståndpunkt tillåter således mer ad- hoc 
lösningar och icke- logiska val än de övriga. Längst åt den teoretiska änden på skalan 
hade Beghtol placerat sig, tätt följd av Nielsen. De har båda en inställning att om inte 
tillvägagångsättet vid indexering är teoretiskt försvarbart, har det heller inte samma 
värde. Priset för en sådan ren och undantagslös teori är möjligen ett något sämmre 
resultat. Slutligen finns även frågan om korrekta tolkningar,eller författarintention. Detta 
kan i huvudsak ses som en fråga om Barthes och i viss mån Riceuer har rätt i sina teorier, 
eller om författarens vilja skall påverka indexeringen. Till de som anser att 
författarintention skall få påverka utmärker sig i synnerhet Pejtersen. 

                                                 
56 Saarti, Jarmo (2002), Aspects and Methods of Fictional Literature Knowledge Organization, 
http://www.uku.fi/~saarti/Fiktio/Fiction_Aspects_Saarti.pdf (2006-11-23) 
57 Saarti, Jarmo (2000). Fiction indexing by library professionals and users. Scandinavian Public Library 
Quarterly. vol 33, nr 4 s. 7. 



 23

 

4.1.2: Hans Jørn Nielsen 
 
Hans Jørn Nielsen har antagligen den mest extrema åsikten när det gäller behovet av 
icke-denotativa inslag. Enligt honom är det mera frågan om det finns någon anledning att 
indexera de denotativa elementen, inte de icke-denotativa, en ståndpunkt som ställer 
honom i viss särställning jämte de övriga forskarna. Ytterligare en sak som skiljer 
Nielsen är i vad för sorts sökfrågor som en indexering skall möjliggöra. Något som 
särskiljer Nielsen från de flesta övriga teoretiker kring indexering av skönlitteratur är att 
han inte tror att användare är i så hög grad intresserade av att kunna söka efter texter med 
utgångspunkt i om vad texten handlar om. ”The almost orthodox belief that end users 
primarily are looking for novels about something (love, incest, life in the country, drugs 
etc.) has always appeared somewhat strange to me”58 Genom att förneka en så pass, för 
de andra teoretikerna, fundamental premiss,  blir Nielsens teori relativt unik. Samtidigt så 
uppstår problemet att då flertalet av de andra teorierna strävar efter, och i vissa fall även 
har som huvudmål, att finna denna ”aboutness”, blir Nielsens teori i vissa aspekter 
inkommensurabel i förhållande till de övriga teorierna.  
 
Hans Jørn Nielsen anser sig själv inte vara en indexeringsexpert, utan anser att han ser på 
indexeringsproblematiken för skönlitteratur från, vad han kallar det andra hållet, det vill 
säga med ett mer litteraturvetenskapligt angreppssätt. Istället för att försöka anpassa 
skönlitteraturen till indexeringen diskuterar Nielsen istället motsatsen. Genom att utgå 
från, i huvudsak post-modernistiska litterära teorier anser Nielsen att det rimligaste är att 
anta att varje text möjliggör en mängd olika läsningar, det vill säga ett kontextberoende 
meningstolkande. En texts mening är samlingen av det möjliga meningsinnehåll texten 
kan innehålla. Ingen text kan alltså anses ha en definitiv mening, istället är alltid texten 
öppen; dess mening varierar med hänsyn på läsningen. Det är därför meningslöst att 
tänka sig att en text består av en samling objektiva data. Nielsen tänker sig att det borde 
vara möjligt att med hjälp av någon strukturalistisk teori 59  reducera fram textens 
grundläggande meningsstruktur.60 Vid första anblicken verkar detta i princip omöjliggöra 
en indexering av skönlitteratur. Tanken är i huvudsak samma som Beghtol har: att det är i 
princip meningslöst att genomföra en indexering av en texts mening, då denna tolkning 
av texten bara är en av i princip oändligt många möjliga tolkningar. Nielsen håller med 
om denna problematik, men föreslår ett annat sätt att lösa problemet. Istället för att som 
Beghtol utesluta de konnotativa elementen anser Nielsen istället att det är möjligt att 
finna de troligaste, mest kvalificerade tolkningarna. Det är sedan alla dessa kvalificerade 
tolkningar som skall indexeras.61 Att välja den andra utvägen, anser Nielsen inte tar 
hänsyn till skönlitteraturens speciella egenskaper. Skönlitteraturen skiljer sig från 
facklitteraturen genom att vara inte enbart informationsbärande dokument, utan också 
estetiska företeelser. Detta leder till att anledningen till att man läser skönlitteraturen 

                                                 
Nielsen, Hans Jørn (1997). The nature of fiction and its significance for classification and indexing. 
Information Services & Use, vol 17, no 2/3, s. 171f. 
59 Nielsen föreslår själv Paul de Man eller Jacques Derridas teorier. 
60 Nielsen (1997a), s. 171 – 172. 
61 Nielsen (1997a), s. 173. 



 24

skiljer sig från anledningen till att annan litteratur läses. Nielsen tänker, i analogi med 
Paul de Man att en skönlitterär text, under läsningen strukturerar läsarens känslor och 
uppfattning om världen. Läsningen blir ett sätt för läsaren att kontrollera och skapa 
ordning i överväldigande strömmen av information som människan konstant måste ta 
emot.62  
 
Genom att ge läsandet av skönlitteraturen så unika egenskaper skapar Nielsen ramarna 
för hans teori. Då hela tiden det estetiska spelar in blir varken de rent denotativa 
egenskaperna i texten, eller för den delen de konnotativa tillräckliga för att spegla texten. 
Även textens estetiska drag måste också beskrivas. Hur informationen presenteras måste 
också på något sätt indexeras. En hur- facett måste alltså också ingå i ett 
indexeringssystem för att det skall kunna betraktas som heltäckande.63  Att en läsare 
önskar läsa böcker av en speciell litterär stil måste enligt Nielsen rimligen vara lika 
normalt som om att användaren önskar läsa texter om något speciellt. Kanske är detta 
ännu troligare. Att tro att någon mest av allt önskar läsa texter om till exempel båtar, 
oavsett hur detta presenteras verkar mera otroligt än att någon önskar läsa något i till 
exempel engelsk sen- viktoriansk litterär stil. Nielsen kritiserar även Pejtersen, för att 
även om hon i någon mån uppmärksammar stilen, lägger hon den i samma dimension 
som mer teknisk information om hur texten presenteras. Hon ser bara stilen som ett 
presentationssätt, inte som en nödvändig del för att skönlitteraturen skall vara 
skönlitteratur. 64  Att enbart försöka representera presentationssättet med ett så rigitt 
system som genrer räcker inte; hur- facetten måste få en viktigare plats i indexeringen.65  
 
Nielsen kritiserar även inställningen hos vissa systems, främst representerade av Clare 
Beghtols, inställning att man ska koncentrera sig på den denotativa beskrivningen av 
skönlitterära texter. Att koncentrera sig på den denotativa beskrivningen på bekostnad av 
den konnotativa gör att man misslyckas att beskriva hela texten och bara beskriver delar 
av den. Att försöka dra paralleller från den i texten beskrivna världen till den egentliga 
världen är också omöjligt. Sådana paralleller förvirrar oftast bara användaren istället för 
att hjälpa denne. Nielsen för även ett resonemang om att det i många böcker inte existerar 
någon denotativ del. Resonemanget utgörs av att de påhittade data, personer, händelser, 
platser, som finns i texten tack vare skönlitteraturens meningspluralitet endast utgör en 
tolkning, ”betydningslag”66 , och kanske inte är det mest väsentliga i texten. ”Deres 
betydning opstår først, når de i sammenhæng – under læsningen – giver anledning til 
realiseringen af en række konnotative betydningslag, som i paradoksal forstand refererer 
til læserens eget univers.”67  
 
Ett annat problem som Nielsen uppmärksammar är att all ämnesindexering grundar sig på 
en ämnesordlista eller tesaur med ett visst begränsat antal ord. Ämnesordlistan riskerar 
enligt Nielsen att tvinga in indexeraren i en viss tolkning av texten snarare för att det 
                                                 
62 Nielsen (1997a), s. 173. 
63 Nielsen (1997a), s. 174 - 175. 
64 Nielsen (1997a), s. 175. 
65 Nielsen (1997a), s. 177. 
66 Nielsen, Hans Jørn (1997). Romaner af mange slags – Om indeksering, klassifikation og formiddling af 
skønlitteratur. Biblioteksarbejde, årg. 18, nr. 50, s. 14.  
67 Nielsen (1997b), s. 14. 
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finns lämpliga ord i ämnesordlistan som beskriver just denna tolkning snarare än att det 
är den mest lämpliga tolkningen av texten.68 
 

4.1.3: Jarmo Saarti 
 
Enligt Saarti är behovet av en fungerande indexering av skönlitteraturen stort. Redan så 
tidigt som 1999 anser Saarti att de nya möjligheter som den allt mer kraftfulla 
datortekniken tillhandahåller bör utnyttjas till att på ett effektivt sätt indexera 
skönlitteratur.69 År 2000 var nämligen fortfarande möjligheterna att få någon kunskap om 
innehållet i en oläst skönlitterär text ofta väldigt små. Något enhetligt system för 
innehållsmässig indexering saknades. 70  Inom facklitteraturen kan även titeln oftast 
fungera som en ledtråd till textens innehåll då den ofta är deskriptiv, inom 
skönlitteraturen bör den mera betraktas som en del av verket, inte som en beskrivning av 
detsamma. Det är därför knappast lönande att söka på mord och hoppas att återfinna de 
flesta texter som har ett mord som en central händelse. Enligt honom är istället oftast 
fortfarande det enda effektiva sättet att få reda på en skönlitterär texts innehåll att fråga 
bibliotekarien, vilken förhoppningsvis har kunskap om, eller till och med har läst texten. 
Ytterligare en anledning till att indexeringen även måste nå skönlitteraturen är att mer 
och mer sökningar efter böcker sker genom databaser tack vare de allt mer kraftfulla 
sökmotorerna, möjligheten att hitta den okända boken genom att enbart gå och titta längs 
hyllorna minskar troligen allt mer. Att finna en text med hjälp av sökord är i princip 
omöjligt om inte författaren eller titeln är känd och till skillnad från facklitteraturen är 
möjligheten att söka efter en text med hjälp av fritextsökning starkt begränsad. 71 
Skönlitterära texter klassificeras inte heller längre innehållsmässigt än till att de just är 
skönlitterära, någon deckarfacett, kärleksromansfacett existerar inte i exempelvis SAB.  
 
Saarti ser två huvudsakliga problem som måste lösas för att en fungerande indexering av 
skönlitteratur skall kunna realiseras. För det första måste indexeringen, för att vara 
användbar kunna fånga bokens inherenta mening. Därför är det viktigt att förstå hur 
skapandet av en skönlitterär mening går till. Det är enligt honom uppenbarligen inte så att 
meningen endast är knuten till texten. Istället påverkas tolkandet av en text i hög grad av 
läsarens kontext, den omvärld som denne befinner sig och agerar i. En texts mening 
varierar således över tiden. Texter kan få också ny aktualitet genom händelser i 
omvärlden, vilket möjliggör nya givande tolkningar av dem.72 Rimligen anser således 
Saarti att i och med en texts föränderlighet och möjligheten att den får ny aktualitet på 
grund av händelser i omvärlden att en indexering inte för hårt skall låsas till den tolkning 
som är rådande vid indexeringsögonblicket, utan istället hålla den indexerade tolkningen 
så öppen att även andra möjliga kontexter kan föreligga utan att indexeringen blir 
meningslös eller obegriplig. Då även Saarti lägger vikt vid att texten är meningslös utan 
sin kontext gör att hans resonemang om meningsskapandet för texter får anses ligga nära 
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Ricoeurs tidigare beskrivna teori. Kontexten är en helt nödvändig komponent för Saarti 
vid meningsskapande hos skönlitterära texter, Saarti drar resonemanget så långt att han 
påstår att varje läsning av en text är unik, det är till och med möjligt att påstå att varje 
läsare skapar sin egen bok.73 Ur detta följer att en indexering av en bok eller text alltid 
måste ta hänsyn till, samt kommer att vara beroende av, i vilken kontext det indexerade 
verket befinner sig.  
 
Saarti anser att de indexeringssystem som utelämnar att försöka indexera textens mening 
då ignorerar det som är mest kännetecknande för skönlitteratur, den speciella egenskap 
som möjliggör att skönlitteraturen kan innehålla mer än bara det bokstavliga ordet.74 Det 
är som redan ovan nämnts en svår operation att tolka fram meningen. Istället för att låta 
indexeraren själv tolka texten är det möjligt att istället inkludera författarens intention 
som textens mening. Samtidigt är detta enligt Saarti ett högst problemskapande sätt att 
försöka kringgå problemet Att kunna finna vad någon annans egentliga intention för en 
text är, är enligt Saarti i praktiken helt omöjligt. Han menar att det inte ens alltid är 
möjligt att förstå författarens intention i texter som författade av en själv om det har 
förflutit en tid sedan texten producerades. Även om det kunde antas att författaren 
faktiskt hade evig kunskap om vad en texts intention var, hade ett system som krävt att 
alla författare även meddelade detta varit tidskrävande, opraktiskt och i många fall 
uppenbarligen av naturliga orsaker helt omöjligt.75 Författaren bör därför alltid betraktas 
som död, vilket är helt i linje med vad bland annat Barthes teori förespråkar. Det är inte 
genom författaren som textens intention och mening skall sökas, utan genom texten själv. 
 
Saarti anser att de denotativa elementen i en text är betydligt enklare att representera med 
indextermer, men utan även ett konnotativt inslag blir indexeringen svag och kan inte 
anses beskriva hela verket. Det är därför viktigt enligt Saarti att den mera formellt 
beskrivande och den tolkande dimensionen av indexeringen definieras så tydligt som 
möjligt76. För att möjliggöra att även bokens konnotativa delar indexeras anser Saarti att 
indexerare först skall läsa, för att därefter indexera texten. Det är i denna procedur som, 
enligt Saarti, det andra huvudsakliga problemet med indexering av skönlitteratur 
framträder, den nästan avskräckande höga inkonsistensen mellan olika indexeringar av 
skönlitterära texter.  
 
Saarti kommenterar en undersökning genomförd med finska bibliotekarier och 
biblioteksbesökare, där de skulle indexera ett fem skönlitterära böcker med hjälp av den 
finska tesauren för indexering av skönlitteratur, Kaunokki77. Deras resultat blev väldigt 
spretigt och inkonsistent. Delvis för att antalet termer som användes varierade väldigt, 
men också, vilket kanske är mera allvarligt och svåråtgärdat; att även vad i texterna som 
indexerades hade stor varians. Till exempel indexerades aspekter som subjektiva 
läsupplevelser, författarens kontext, textens historiska placering och kritik kring verket. 
För att kunna undvika detta problem anser Saarti det viktigt att indexerare alltid har 

                                                 
73 Saarti (2000), s. 7. 
74 Saarti (1999) s. 86.  
75 Saarti (1999), s. 86. 
76 Saarti (2000), s. 7. 
77 Kaunokki finns även översatt till svenska, då under namnet Bella. 
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indexeringshjälpmedel, till exempel tesaurer, som stöd under indexeringen. Dessa 
hjälpmedel bör vara skapade eller anpassade för skönlitteratur, att försöka använda 
allmänna tesaurar,78 ger allt för få alternativ för att kunna greppa skönlitterära texter.79  
Vidare tänker han sig att då indexeringen och även tolkandet av böcker sker från ett antal 
olika infallsvinklar bör även sökmöjligheterna kunna tillgodose detta. Därför bör ett 
holistiskt söksystem skapas, där läsaren skall kunna använda olika ingångar, beroende 
vad de har för kännedom och önskemål om texten. Redan Kaunokki/Bella är ett exempel 
på ett system som försöker närma sig problemet från detta håll då det innehåller facetter 
som beskriver fem olika områden som läsaren kan tänkas använda som ingång. Saarti 
refererar också till Rolf Andersson och Erik Holsts undersökning vilken visar att 
problemet med inkonstistenenta resultat försvåras också av att bland annat läsare gärna 
ser att en indexering av en skönlitterär text är normativ, vilket naturligtvis väsentligen 
förvärrar inkonsistensen.80 Att olika indexerare uppfattar en text som olika kvalitativ eller 
bra verkar oundvikligt. Samtidigt är det naturligtvis så att en konnotativ indexering redan 
i sig troligen blir mer beskrivande än en denotativ, om den samtidigt skall vara normativ 
blir den istället lätt mer utav en recension än ett referat, något som inte är helt 
eftersträvansvärt.  
 

4.1.4: AnneLise Mark Pejtersen 
 
AnneLise Mark Pejtersen hör till en av pionjärerna inom forskningen kring indexering av 
skönlitteratur. Den största anledningen till att hon ansåg att ett system för att indexera 
skönlitteratur behövdes vara att hon uppmärksammade att de frågor och önskemål 
besökare ställde inte överensstämde med varken hyllplacering eller klassificering av 
skönlitteraturen. Frågorna var huvudsakligen inte om texter av speciella författare, eller 
på något angivet språk utan behandlade i hög utsträckning textens innehåll eller 
egenskaper.81 Vidare såg även Pejtersen en demokratiaspekt i att biblioteket faktiskt bör 
kunna tillhandahålla sökmöjligheter för skönlitteratur på samma sätt som det är möjligt 
för facklitteraturen.82 
 
Pejtersen ser två huvudsakliga funktioner hos skönlitteratur. Dels att försätta läsaren i ett 
visst sinnestillstånd, vilket även innefattar att berätta en bra historia, dels att förmedla 
författarens åsikter och värderingar till läsaren och få denne att ta till sig och begrunda 
dem. I motsats till detta har facklitteratur framförallt som en uppgift syftar till att 
förmedla faktabaserad information till läsaren. Pejtersen anser också att olika läsare av 
skönlitteratur lägger vikt vid olika egenskaper hos en viss skönlitterär text. Detta 

                                                 
78 Det vill säga; i praktiken skapade för facklitteratur. 
79 Saarti (2002). 
80 Saarti (1999), s. 87. 
81 Pejtersen, Annelise Mark (1978). Fiction and library classification. Scandinavian Public Library 
Quarterly, vol 11, no 1, s. 5. 
82 Pejtersen, AnneLise Mark & Austin, Jutta (1983). Fiction retrieval: experimental design and evaluation 
of a search system based on users’ value criteria (Part 1). Journal of Documentation, vol 39, No 4, s 230. 
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resulterar i att de använder sig även av olika begrepp och koncept när de efterfrågar och 
beskriver en skönlitterär text.83 
 
Pejtersen ser tre huvudspår för att ge skönlitteraturen samma sökmöjligheter som 
facklitteraturen. Antingen modifieras ett befintligt facklitterärt system, eller så skapas ett 
helt nytt. Det tredje alternativet är att lösa problemet med en genreindelning av 
skönlitteratur. Det sistnämnda anses inte vara tillräckligt exakt. Rimligen kommer det att 
bli så, spår Pejtersen, att cirka hälften av alla böcker inte kommer att kunna 
genrebestämmas då de inte stämmer tillräckligt bra överens med någon av de valda 
genrerna. Dessa oklassificerade texter kommer sedan att bli väldigt svåra att hitta med 
hjälp av ett genreindelande system. Av de texter som det är möjligt att genrebestämma 
kommer det ändå att uppstå problem med, då flertalet av dem passar lika bra in i flera 
olika genrer. 84  Inte heller att enbart modifiera ett befintligt system kommer att lösa 
indexeringsfrågan. Problemet här är återigen att ett system för facklitteratur inte fångar 
det unika i skönlitteratur och kommer därför inte att vara tillräckligt behjälpligt i att 
hjälpa besökare att finna det de önskar. 85 
 
Pejtersens väg för att lösa problemet är därför att skapa ett helt nytt system. De redan 
befintliga system, speciellt skapade för skönlitterär indexering kritiserades av Pejtersen 
för att de var allt för subjektiva och att de inte tog hänsyn till användarnas 
mångfacetterade frågor kring skönlitteratur.86 Det unika med Pejtersens teori är att hon i 
princip bygger hela sitt resonemang från ett användarperspektiv. Hon anser också att 
hennes eget system är en hybrid mellan ett indexeringssystem och ett 
klassificeringssystem. 87  Det stora problemet med att enbart utgå ifrån texten vid 
indexeringen är att det inte enbart eller ens i huvudsak detta som användarna efterfrågar. 
Ur en undersökning genomförd i Danmark88 drar Pejtersen slutsatsen att det är möjligt att 
dela in det användarnas önskemål i fyra grundläggande facettliknande dimensioner: 
 

• Ämne 
• Tid och plats 
• Författarintention 
• Tillgänglighet 

 
De två första dimensionerna är i huvudsak denotativa, de beskriver textens huvudsakliga 
”ämne”, exempelvis ”spökroman” respektive dess tidsspektra och lokalisering, till 
exempel ”sent 1800-tal” och Transsylvanien. Även i de fall detta måste tolkas fram, och 
alltså istället blir konnotativa dimensioner, är det ofta inte tolkningar som blir alltför 
inkonsistenta om de genomförs av olika indexerare. Detta är också två dimensioner som 
                                                 
83 Pejtersen, AnneLise Mark & Austin, Jutta (1984). Fiction retrieval: experimental design and evaluation 
of a search system based on users’ value criteria (Part 2). Journal of Documentation, vol 40, no 1, s. 25f. 
84 Det bör påpekas att Pejtersen diskuterar ett genresystem baserat på en väldigt annan definition av genre 
än vad som används i denna uppsats. 
85 Pejtersen, (1978) s. 5 – 7. 
86 Pejtersen (1983), s. 233. 
87 Pejtersen (1983), s. 235. 
88 Pejtersen, AnneLise, (1980), Design of a classification scheme for fiction based on an analysis of actual 
user-librarian communication, Harbo and  Kajberg, London, Mansell, s. 146 – 159. 
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är enkla att indexera, och även möjliga att tilldela färdiga indextermer om så önskas.89 
Det speciella med Pejtersens system är de övriga två dimensionerna. För att möjliggöra 
en indexering av textens med konnotativa, i hög grad tolkningskrävande delar, vilka inte 
är lika lättindexerbara som de två första dimensionerna anser Pejtersen att det är 
författarens intention som skall indexeras. På sådana sätt är det möjligt att göra textens 
mening indexerbar.90 Detta är, vilket diskuterats tidigare ett kontroversiellt antagande, då 
det ger författaren fullt tolkningsföreträde till texten, och inte låter vare sig läsaren eller 
läsarens kontext på något sätt spela in i själva meningsskapandet. Samtidigt är just 
författarens intention viktig för Pejtersen då hon ser just överförandet av en 
författarintention som ett av skönlitteraturens syften. Detta handlande undviker också det 
subjektiva indexerandet vilket hon som tidigare nämnt kritiserar. Den fjärde dimensionen 
är också kännetecknande för Pejtersens teori. Då hon utgår från vad en tänkt besökare 
kan tänka sig att söka efter, skall här indexeras uppgifter om boken som inte direkt berör 
texten. Detta kan till exempel röra sig om företeelser som lättläsbarhet, typsnitt, storlek 
eller ålderdomligt språk.91 Det är i denna dimension, vilket Nielsen påpekar, som vissa 
intentioner finns att inkludera stil. 
 
Det är i de två sista dimensionerna som det unika i Pejtersens tänkande visar sig. Vid en 
första anblick är det möjligt att den sista dimensionen enbart ses som några praktiska 
tillägg, och att författarintentionen betraktas som ett enkelt sätt att lösa ett svårt problem. 
Detta är inte hela sanningen, istället visar de på Pejtersens grundläggande betraktelsesätt 
på hur skönlitteraturen bör indexeras. Pejtersen tar en väldigt uttalad pragmatisk och 
användarorienterad ståndpunkt, det är vad användaren önskar sig som skall stå i centrum, 
och inte själva texten i sig. Systemets övergripande och huvudsak enda uppgift är att 
förenkla för potentiella läsare att finna de texter de önskar, i synnerhet då de inte är 
medvetna om att de önskar just de texter sökningen återvinner. Det finns inget direkt 
egensyfte att bara representera texter om detta inte förbättrar för användaren. Pejtersen 
kritiserar andra system med att de är allt för enkelspåriga. De ser inte alla de dimensioner 
som användaren är intresserade av, utan fokuserar i allt för hög grad på enbart texten.92  
 

4.1.5: Clare Beghtol 
 
Clare Beghtol är också en av de riktiga pionjärerna inom forskningen om indexering av 
skönlitteratur. Redan så tidigt som 1989 diskuterar hon de problem som kommer att 
uppstå om en indexering av skönlitteratur, och de vetenskapliga discipliner som inom den 
angloamerikanska världen inte räknas som ”sience”, genomförs. Ett av de största 
problemen uppstår av det enkla faktum att medan facklitteraturen klassificeras efter 
innehåll, klassificeras istället skönlitteraturen vanligtvis efter språk och upphovsman. 
Detta innebär att medan facklitteraturen tilldelas en ämnestillhörighet, ges inte samma 
grundläggande innehållsbeskrivning till skönlitteraturen. Om klassificeringen skall visa 
på någon form av innehållslikhet, förutsätter detta att alla texter av en författare är likare 

                                                 
89 Pejtersen (1983), s. 233ff. 
90 Pejtersen (1978), s. 7 – 9. 
91 Pejtersen (1978), s. 9 – 10. 
92 Pejtersen(1983), s. 234. 
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varandra än någon text av någon annan författare. 93  Rimligen är detta inte sant. 
Naturligtvis går det att skapa eller modifiera ett system som istället möjliggör en 
innehållsmässig indexering. Några färdiga sådana system fanns inte i användning under 
sent åttiotal, däremot fanns det flera som var under utveckling.94 Att det blivit en sådan 
förskjutning i tid antar Clare Beghtol beror på att klassifikation främst har varit inriktat 
mot naturvetenskap och teknologi medan humaniora och liknande ämnen har fått en mer 
styvmoderlig behandling. Detta kan ses som en följd av samhällets vurm för teknik och 
naturvetenskap under 1900-talet då klassifikationssystemen utvecklades.95 
 
Ett av de problem som uppstår är att om en indexering av en skönlitterär text genomförs 
är att utan tydliga anvisningar, exempelvis en väl utbyggd tesaur, kommer de valda 
indextermerna troligen inte att vara exklusiva, nödvändiga och konsistenta. Det blir 
istället inte bara något som berättar om textens innehåll, utan även till viss del om vem 
som genomfört indexeringen. 96  För att bättre kunna förstå problematiken kring 
indexering av skönlitteratur studerade Beghtol litteraturteori. Hon ville förstå vilka 
faktabaserade, relativt beständiga data som förekom inom skönlitteratur. Beghtol 
upptäckte att just skönlitteratur skapar unika problem eftersom man inte kan skilja på 
fakta och tolkningar. Detta eftersom allting i ett skönlitterärt verk måste tolkas genom 
tolkningskonventioner, “In a way, every reader reads a different book”.97 För att försöka 
undvika sådana komplikationer, bör det undvikas att subjektiva tolkningar ligger till 
grund för hur boken klassificeras.98 Beghtol driver istället tesen att boken ska analyseras 
utifrån dess direkt formella, eller bokstavliga innehåll och inte vad den mera tolkande 
handlar om. Att lägga in element av mera normativ natur skall också undvikas, då de är 
naturligt subjektiva till sin natur. Det som indexeringen skall fokusera på är de element i 
skönlitterära texter vilka är tillräckligt objektiva och beständiga för alla läsningar av 
texten.99  Detta innebär att de då också alla är denotativa till sin natur, de kräver alltså 
ingen tolkning för att kunna indexeras. Dessa fyra grupper100 av indexerbara element kan 
delas in i fyra huvudkategorier: 
 

1. Personligheter, varelser som existerar, handlar eller uppträder inom det skönlitterära 
verket. 
2. Tilldragelser, verkliga eller påhittade, som förekommer i verket. 
3. Platser, såväl verkliga som påhittade. 
4. Tid101  

 

                                                 
93 Beghtol, Clare (1989). Access to fiction: a problem in classification theory and practice. Part I. 
International Classification, vol. 16, no. 3, s. 136. 
94 Beghtol (1989), s. 137 -139. 
95 Beghtol (1989), s. 134. 
96 Beghtol, Clare (1990). Access to fiction: a problem in classification theory and practice. Part II. 
International Classification, vol. 17, no. 1, s 22 – 23. 
97 Hayes, Susan M. (2001). Use of Popular and Literary Criticism in Providing Subject Access to 
Imaginative Literature. Cataloging & Classification Quarterly, vol. 32, nr, 4, s. 74. 
98 Andersson, Rolf & Holst, Erik (1996). Indexes and Other Depictions of Fictions – A New Model for 
Analysis Empirically Tested. Swedish Library Research/Svensk Biblioteksforskning, nr. 2/3, s. 77-95. 
99 Hayes (2001), s. 74. 
100 Till vilka det också kan läggas en ”övrigt” grupp, vilken skall tas till i nödfall då någon uppenbarligen 
denotativt inte faller inom de fyra huvudgrupperna. 
101 Andersson (1996), s. 80. 
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Beghtol menar att vi inte anser skönlitterära texter behandlar något på samma sätt som 
tillexempel en flora uppenbarligen behandlar blommor. En skönlitterär text handlar på sin 
höjd om något, vi tillskriver inte den alls på samma sätt tillhörighet till ett eller flera olika 
ämnen. 102 Denna ovilja att tilltvinga en text en ämnestillhörighet, att påstå att den på 
samma sätt som en facklitterär text har en ”aboutness” är troligen Beghtols mest 
fundamentala premiss. Detta får naturligtvis långtgående konsekvenser, då det starkt 
reducerar vad som är möjligt att indexera i en meningsfull indexering. Att ge sig in och 
även försöka indexera en texts konnotativa delar är enligt Beghtol meningslöst, beroende 
på deras subjektivitet. De kommer, på grund av att varje läsning av texten kan betraktas 
som ny, inte vara meningsfulla att indexera. Istället skall en god skönlitterär indexering 
endast indexera vad texten innehåller, inte vad den handlar om. 
 
1994 presenterar Beghtol sitt eget system för indexering av skönlitteratur. En viktig 
aspekt som skiljer Beghtol tänkande från i synnerhet Pejtersen, men även i vis mån från 
de övriga teoretikerna är att hon helt grundar sitt system på teoretiska ställningstagande 
och inte på någon form av användarefterfrågan. Just denna pragmatism är något som hon 
däremot starkt kritiserar. Om skönlitterära indexeringen skall vara vetenskaplig måste 
den vara teoretiskt uppbyggd och denotativ, det skall inte bygga på, om än fungerande 
ad- hoc lösningar.103 Beghtol gör bland annat stor skillnad på vad hon kallar professionell 
och naiv klassifikation, där hon menar att om inte klassifikationen undersöks som ett mål 
i sig, leder detta till system utan egentlig vetenskaplig grund.104 
 

4.1.6: Hazel K. Bell 
 
Hazel K. Bell ser huvudsakligen tre problem med indexering av skönlitteratur. För det 
första har den litterära stilen texten är skriven i en mycket större inverkan på textens 
helhet i skönlitterära texter jämfört med facklitterära.  Den stora skillnaden mellan fack- 
och skönlitteratur att medan facklitteraturens huvudsakliga syfte är att vara 
informationsbärande har skönlitteraturen vissa estetiska krav på sig. Detta visar sig bland 
annat i den litterära stilen. Facklitteraturen har en stilistisk uppbyggnad som strävar efter 
att sätta faktaförmedlingen i centrum, stilen är bara en tjänare till innehållet. Den andra 
motpolen är tillexempel dadaistiska dikter, där stilen är allt och innehållet intet. Texter av 
detta slag är för den delen inte meningslösa, de kräver bara av sin läsare att denne själv 
skapar sig en mening åt texten.105  Att indexera texter där stilen helt är underordnat 
innehållet är relativt enkelt, att indexera texter där motsatsen råder är enligt Bell 
meningslöst. En lyckad indexering har på ett bra vis representerat innehållet, om 
innehållet är ointressant utan formen tappar indexeringen helt sitt syfte. Större delen av 
all skönlitteratur är någon form av hybrid av dessa båda extremer. Den mest 

                                                 
102 Beghtol (1989), s 134 - 138 
103 Beghtol, Clare (1994) The Classification of Fiction, London: Scarecrow Press Inc., passim.  
104 Beghtol, Clare (2003), Classification for information Retrivial and Classification for Knowledge 
Discovery: Relationships …, Knowledge Organisation, passim. 
105  Bell Hazel K. (1992). Should fiction be indexed? The indexability of a text. The Indexer, vol. 18, no. 2, 
s. 83. 
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lättindexerade litteraturen är enkel kiosklitteratur106, därefter ökar den i svårighetsgrad 
tills den når de oindexerbara innehållsmässigt meningslösa dikterna.107Trots att Bell ser 
stil som något i princip oindexerbart, är det ändå intressant att se att de båda forskare 
vilka tar extrempositionerna i frågan om det konnotativa skall indexeras, alltså Nielsen 
och Bell, ändå anser att stil har en så tung inverkan på en texts innehåll och betydelse. 
 
Ytterligare en problematik med skönlitterär indexering är teorier som anser att även det 
konnotativa bör indexeras. Denna tanke skapar subjektiva index, och fråntar även läsaren 
möjligheten att själva få göra sin tolkning av texten. Istället är Bells huvudtanke att 
skönlitteratur skall indexeras på precis samma sätt som facklitteratur. Enligt henne är det 
ointressant om någonting har hänt i den faktiska världen, som i till exempel en biografi, 
eller bara är fiktiva händelser uppdiktade om en person. Att göra en allt för stor 
distinktion mellan fack- och skönlitterär indexering skapar bara problem. En indexering 
bör bara ta fasta på det som explicit står i texten, det denotativa. Att även försöka 
indexera det underförstådda eller antydda är felaktigt, det skulle låsa de tankar och 
associationer som texten väcker hos läsaren. Även de mest självklara metaforer och 
liknelser skall indexeras som de bokstavligen står, och inte som vad de kan anses 
betyda.108 
 
Det enda som skall skilja mellan skönlitterär och facklitterär indexering är användandet 
av tesaurar och tillskrivna termer. Detta beroende på att Bell uppmärksammar en 
intressant problematik, som även Nielsen diskuterar, angående användningen av 
kontrollerat vokabulär. Då detta fastslår vissa givna termer, tvingar det in meningen i 
förutbestämda fack och verkar starkt begränsande på möjligheterna att indexera en text 
utifrån dess mening. Inom skönlitteraturen, till skillnad för facklitteraturen finns inga 
synonymer, varje ord har valts av en anledning. Det kontrollerade vokabulären möjliggör 
endast ett begränsat antal olika meningar för texten. Bell anser att  

 
Standardized terminology must be avoided, as the opposite of creativity of the exercise of 
imagination, of individual perception and expression. The idea of controlling the 
vocabulary and standardizing the terms of a creative writer would reduce the highest 
literature to ´formula fiction´.109 
  

Textens meningsmöjligheter är potentiellt oändliga, att endast ge dem ett ändligt antal ord 
att representeras med är omöjligt. Då det kontrollerade vokabuläret syftar till att 
underlätta sökning, samt att ge bättre konsistens vid indexering, motverkas denna 
ambition av det kontrollerade vokabulärets auktoritet som omöjliggör en egentlig 
representation av textens mening eller ens innehåll. För att undvika detta, skall alltid 
skönlitterär indexering använda utdragna termer. Även detta kan leda till problem. Att 
exempelvis välja den bästa indexeringstermen för personer som förekommer i texten 
under flera namn kan lätt ställa till med problem.110 Bell ser även ytterligare ett mindre 
problem. Till skillnad från facklitteratur har ofta skönlitteratur inte ett lika uttalat 

                                                 
106 En litteraturform som Bell lätt elitistiskt frågar sig om den är värd att indexera. (Bell (1992), s. 84.) 
107 Bell (1992) s. 84 
108 Bell (1992) s. 84f 
109 Bell, Hazel K. (1992). s. 85. 
110 Bell, Hazel K. (1991), Indexing fiction: a story of complexity, the Indexer, Vol 17, No. 2, s. 253. 
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huvudämne. Då det vid manuell indexering är tänkt att indexeraren skall indexera det 
viktiga i texten blir frågan lätt vad som är det viktiga i den speciella texten. Hur skall 
detta avgöras? Skall fokus huvudsakligen läggas på någon form av huvudhandling eller 
skall även sidospår i texten inkluderas.111 Detta kommer att bli svårlöst, och trots att Bell 
anser att endast det denotativa skall indexeras förutspår hon ändå att indexering av 
skönlitteratur i viss mån kommer att bli en form av litteraturkritik.112 
 

4.2: Automatiska textbehandlingssystem: 
 
Det är inte enkelt att göra någon form av distinktion mellan de olika teorier som utgör 
den teoretiska basen för automatiska textbehandlingssystem. Att påstå att vissa är 
semantiska, medan andra är lingvistiska är en extrem förenkling. Samtidigt är det just 
tyngdpunkten på hur viktigt de enskilda ordens inbördes placering som utgör skiljelinjen 
mellan de nedan beskrivna systemen. I synnerhet skall etiketten semantisk i huvudsak 
mest ses som en motpol mot lingvistisk. Då de semantikstyrda automatiska 
indexeringssystemen är de totalt dominerande och de som vanligtvis antas refereras till 
med termen automatiska indexeringssystem hade dessa också kunnat etikettsförsätts med 
”vanliga”. Ytterligare ett namn, i huvudsak använt av systemens kritiker, på de 
semantiska systemen är ”påse med ord- system”, då de behandlar orden som om de låg i 
en påse, deras inbördes position och interaktion analyseras inte. 
 

4.2.1: Semantiska automatiska indexeringssystem 
 
De grundläggande teorierna bakom algoritmerna som används för dessa automatiska 
indexeringssystem har huvudsakligen inte förändrats de sista fyrtio åren. Istället är det i 
huvudsak de tekniska framstegen som möjliggjort förbättringarna, algoritmerna har vuxit, 
men de har inte i grunden förändrats. 113  I huvudsak bygger automatisk indexering 
fortfarande på att finna de ord, eller ibland kombinationer av ord som är ovanligt vanliga 
i ett dokument. Denna operation baseras på antagandet att de ord eller termer som 
förekommer med en hög frekvens är ord som är signifikanta för textens innehåll. Då inte 
alla ord naturligt förekommer i lika hög utsträckning är det de ord som förekommer 
proportionerligt ovanligt mycket mot normalfallet som bör utses. Denna lista med ord, 
efter att den genomgått mer eller mindre avancerade filtreringar, blir textens 
indextermer.114  
 
Det absolut första steget för att kunna indexera en text är att kunna tolka de olika tecknen 
till ord. När de olika orden är identifierade, kvantifieras de. För att undvika att ord som 
förekommer med väldigt hög frekvens i språket, men samtidigt saknar mening stående 
för sig själva inkluderas i den slutgiltiga listan med indextermer, används ofta en 
                                                 
111 Bell (1991), s. 252. 
112 Bell (1991), s. 255f. 
113 Karlgren (2000), s. 16. 
114 Baeza-Yates, Ricardo & Ribeiro-Neto, Berthier (1999). Modern Information Retrieval. Harlow : 
Addison-Wesley,  s. 27 – 30. 
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stoppordlista. Exempel på ord som vanligen inkluderas i en stoppordlista är logiska 
operatorer, som ”och”, ”eller” och ”inte”, samt prepositioner och räkneord. Då dessa ord 
exkluderas från indextermerna, även om de är ovanligt vanliga måste de väljas med stor 
försiktighet. Om för många ord inkluderas är det möjligt att termer vilka är signifikanta 
för texten exkluderas från den slutgiltiga indextermslistan. Detta resulterar alltså i att 
sökningens recall115 minskar, om en användare exempelvis önskar sig information om 
översättning av orden ”inte”, ”icke” och ”ej”, är det inte så fördelaktigt om ”inte” inte 
är sökbart. Å andra sidan är det inte ofta fördelaktigt att inkludera alla ord i en 
indexering. Vid tillexempel en fulltextsökning där en hel mening används som sökterm är 
det troligt att ”the” inte är det mest relevanta ordet. Genom att exkludera vissa väldigt 
vanligt förekommande ord, som i sådana fall inte anses så innehållsbärande kan möjligen 
bättre sökresultat uppnås. Ännu en fördel med en stoppordlista är att den kraftigt 
reducerar textens omfång. I en engelskspråkig text kan en 40 % textreduktion uppnås 
med en normalstor stoppordlista. Då textens längd har en kraftig påverkan på den totala 
tidsåtgången av indexeringen är detta väldigt fördelaktigt.116  
 
Vidare genomförs ofta ytterligare en operation på texten, vanligen kallad ”stemming” 
Detta är en operation, som försöker hitta termens stam. Detta resulterar i att ord som 
exempelvis står i en numerus överförs till det numerus som det förutbestäms att alla 
termer skall stå i. Detta innebär exempelvis att om alla konkreta substantiv skall stå i 
plural och alla abstrakta i singular ändras ordet ”roman” till ”romaner” medan 
”tolkningar” förändras till ”tolkning”. Detta resulterar i att alla förekomster av en term 
med samma stam, som på något sätt påverkats, exempelvis genom böjning, påbyggande 
av suffix och prefix et cetera, räknas som förekomster av en och samma term. Detta kan 
ibland vara en fördel vid skapandet av indextermer, då det i vissa fall inte är så relevant 
vilken form termen står i texten. Det råder varierande meningar inom forskningen om 
stemming är fördelaktigt för kvaliteten på indextermerna. Samtidigt som termer som 
förekommer ett högt antal gånger i olika former får en högre rankning på 
indextermslisterna, så försvinner samtidigt möjligheten att söka på enskilda varianter av 
det stemming- bearbetade ordet. Det är rimligt att anta att stemming ökar recallen, då den 
fungerar som en variant av trunkering, men minskar precisionen. På grund av tvivlen 
kring stemmings effekt är detta inte en garanterat integrerad del i alla 
indextermssökmotor. 117  Då stemming kräver relativt avancerade algoritmer för att 
fungera gör den sig betydligt bättre i morfologiskt enkla språk som engelskan, en 
exempelvis mer morfologiskt komplexa språk som ryska eller hebreiska. 
 
Efter ingen, någon eller båda av dessa operationer skall själva indextermerna bestämmas. 
Dessa kommer vanligen företrädesvis bestå av substantiv då dessa anses ha mest inherent 
betydelse och därför fungerar bäst att beskriva en text ryckta ur sitt sammanhang.118 Det 
är mot detta antagande som bland annat den stilistiska informationsåtervinningen 
argumenterar. Inte heller alla substantiv i en text anses ha samma representationsvärde. 

                                                 
115 Utvärderingsverktygen recall och precision förklaras i kapitel ”4.2.5: Utvärderingsmetoder för 
sökningar”. 
116 Baeza-Yates (1999), s. 167 – 168. 
117 Baeza-Yates(1999), s. 168 – 169. 
118 Baeza-Yates(1999),  s. 169. 
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De ord som förekommer i ett väldigt högt antal av alla dokument i en databas är omvänt 
proportionerligt ointressanta, då de inte är signifikanta för de dokument de representerar. 
Av detta följer att de ord som bara representerar ett fåtal av alla texter i databasen blir 
väldigt representativa för de dokument de indexerar. För att denna varians i relevans skall 
påverka sökningar som genomförs med indextermerna förses indextermerna med en 
termvikt som representerar den vikt de skall ges vid en sökning. Det finns ett flertal olika 
modeller för att förse indextermer med termvikter. De bäst fungerande tar hänsyn till två 
olika aspekter. Dels hur bra termen beskriver dokumentet, dels hur vanligt 
förekommande termen är i samlingen dokument vari det befinner sig. Vanligen anses 
dokument med hög förekomst inom det enskilda dokumentet väl beskriva det. Det 
vanliga eftersöks alltså. Förekomsten av en specifik term i ett dokument omnämns ofta 
som term frequency. Det är också möjligt att istället för att beräkna antalet termer i hela 
dokumentet istället välja att räkna på förekomsten per kapitel, stycke eller någon annan 
mängd ord. Detta kan förbättra resultatet av sökningen då alla ord inte är jämnt fördelade 
över dokumentets hela längd. 119 . Därefter undersöks ofta denna specifika term 
förekommer i hela databasen. Om dess totala förekomst i hela databasen också är hög, är 
dess dokumentrelativa signifikans låg. Om motsvarande gäller, termen förekommer i det 
specifika dokumentet ovanligt mycket är däremot dess dokumentrelativa signifikans hög. 
Det ovanligt vanliga är funnet. Detta medför att termen får ett högt termviktsvärde. 
Värdet på en terms ovanlighet i hela databasen benämns inverse document frequency och 
beräknas genom att databasens totala antal dokument divideras med antalet dokument där 
termen förekommer. För att värdet bland annat lättare skall kunna visualiseras i grafer 
brukar det vanligen skrivas som exponenten i en tiologaritm. Genom att multiplicera 
detta inverse document frequency värde med kvoten av term frequency genom 
dokumentets högsta term frequency fås termens vikt. Detta värde manipuleras i olika 
modeller för att få högre träffsäkerhet, genom att exempelvis halvera det, fördubbla det 
med mera. Emellertid är oftast grundtanken att som ovan förklarats hitta det ovanligt 
vanliga. Termviktning med denna strategi omnämns ofta som tf-idf system.120 
 
Vanligtvis anses olika indextermer vara inbördes oberoende, det vill säga, att om en term 
förekommer i representationen till en text skall detta inte påvisa att sannolikheten att en 
annan term förekommer förändras. Det är troligen inte sant. Naturligtvis är vissa termer 
ofta förekommande tillsammans. Troligen förekommer substantivet ”skuld” i flertalet av 
de texter som behandlar ekonomi och samtidigt också innehåller termen ”tillgång”. 
Tyvärr finns det inte för tillfället någon fullt utvecklad sök- och indexeringsalgoritm som 
tar hänsyn till inbördes samband som faktiskt ökar kvaliteten på sökningarna. Sådana 
algoritmer är under utveckling, exempelvis kan termvikter konstrueras för par eller än 
större mängder av termer. Försök med sådana konstruktioner har i vissa tester visat sig 
framgångsrika.121  En redan existerande och använd metod som delvis kringgår detta 
problem är användandet av substantivgrupper. Tanken bakom detta är att substantiv som 
står relativt nära varandra i texten i stället för att indexeras separat indexeras som en 
indexterm. Exempelvis är det rimligen mer givande att indexera ”information science” 

                                                 
119 Karlgren (2000), s. 18. 
120 Baeza-Yates (1999),s. 23 – 30. 
121 Baeza-Yates (1999), s. 24 – 25. 
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som en indexterm istället för två.122 En annan lösning på detta problem är att testa alla, 
eller i alla fall ett stort antal av alla kombinationer som orden kan bilda i en mening. I det 
ovan nämnda exemplet skulle då ”information sience”, ”information” och ”sience” 
testas. Dessa kombinationer skulle sedan köras mot texten för att se vilka kombinationer 
som förekommer i vid ett större antal tillfällen; endast dessa kommer sedan att tillåtas bli 
indextermer. Detta förbättrar troligen indexets kvalitet något, men till priset av en väldig 
mängd extra beräkningar. 123  Detta är återigen ett exempel på en procedur som 
huvudsakligen gynnar språk som inte sammanskriver ord i hög utsträckning, exempelvis 
engelska. 
 
När de för varje text mest relevanta indextermerna har valts ut, kan dessa även väljas att 
köras mot en tesaur. Fördelen med detta är att synonyma ord kan ha valts som 
indextermer till olika dokument. Så länge ingen påverkan görs på termerna kommer dessa 
alltid att vara utdragna ur dokumenten. Ibland är detta en nackdel om dokumenten 
behandlar ett ämne med svag eller haltande nomenklatur. Exempelvis om ämnet 
behandlar Information Retrivial, är de fördelaktigt om ”informationsåtervinning” och 
”informationsåterfinning” indexeras så att förekomst av den ena termen även ger träffar 
för den andra, det vill säga, en form av korsreferens. Tesauren kan också lösa problem 
med numerus, (om dessa inte redan lösts av stemmingen) såväl som att ge anvisningar 
om att bredare termer skall användas. Sammanfattningsvis klarar en automatiserad tesaur 
samma uppgifter som en manuell, med möjligt undantag för problematiken med smalare 
termer. 124  Efter detta steg är den semantiska automatiska indexeringen färdig, varje 
dokument är representerat med ett antal representativa indextermer, vilka presenteras i en 
av varandra inbördes oberoende lista. 
 
En modell som ligger mellan genreklassifikation och automatisk indexering är Latent 
Semantic Indexing. Denna använder en annan metod än tesaurar för att möjliggöra 
sökningar med synonymer. Denna metod bygger på att dokument som behandlar samma 
eller närliggande ämnen skall återvinnas även om sökfrågan inte innehåller något av de 
indextermer som dokumenten indexerats med. En genre skapas av liknande dokument, 
och alla dokument i genren antas dela på alla indextermer. Exempelvis skall dokument 
återvinnas som indexerats med ”dokument”, ”texter” och ”böcker” återvinnas även om 
sökningen enbart nämner ”bibliografier” och ”verk”. Dessa referenser skapas genom att 
dokument som har många korsrefererande indextermer klustras samman. Om sedan något 
av dokumenten återvinnes, returneras även de andra som ingår i samma genre. Modellen 
kan tänkas bygga på Wittgensteins familjelikhet, om ett dokument i någon form 
behandlar ett ämne skall alla dokument som behandlar samma ämne returneras. 
Modellens fördel är att den möjliggör att indextermer som inte ingår i texten ändå kan 
tilldelas denna. Detta är en stor fördel då en text mycket väl kan behandla en sak utan att 
någon gång nämna den vid namn.125 
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Ytterligare ett annat sätt att undvika manuellt skapade tesaurer är att automatiskt generera 
tesauren ur textsamlingen. Fördelen med detta, förutom den väsentligt mindre 
tidsåtgången och kostnaden, är att orden och hierarkierna i ett idealt fall verkligen är 
hämtade ur dokumenten. Detta omöjliggör att tesauren blir subjektivt påverkad av sin 
skapare, de textuella hierarkierna i dokumentsamlingen och de i tesauren kommer att 
korrelera. Hur själva det automatiska genererandet av tesauren fungerar kan variera, ett 
system som föreslås av Morita et al och som till stor del utnyttjar teorier från Natural 
Language Processing (NLP), kan mycket förenklat förklaras med att det i texten först 
identifierats vad som kan antas vara ett ords förklaring, varefter ord med liknande 
förklaring anses vara synonyma. Genom att sedan jämföra grupper med synonyma ord är 
det möjligt att skapa ett hierarkiskt system. Metoder för att automatiskt generera tesaurer 
är fortfarande under utveckling, men exempelvis Moritas modell ger acceptabla 
resultat.126 
 

4.2.2: Natural Language Information Retrieval och stilistisk 
informationsåtervinning 
 
Även om olika informationssökningssystem och indexeringsalgoritmer oftast brukar 
baseras på antagandet att det som karakteriserar och särskiljer olika texter bäst är deras 
innehåll av olika specifika ord, finns det möjligheter att låta andra egenskaper vara det 
särskiljande elementet i texterna. I sin doktorsavhandling ”Stylistic Experiments for 
Information Retrieval” angriper istället Jussi Karlgren informationsåtervinningsproblemet 
med ett stilistiskt angreppssätt. Stil kan mycket enkelt i detta fall anses vara faktumet att 
en författare tenderar att göra samma lingvistiska val varje gång han eller hon ställs inför 
liknande valsituationer. Den stilistiska skillnaden mellan två texter är den skillnad som 
inte innebär en skillnad i meningsinnehåll, utan istället i presentationssätt. Karlgren anser 
att det är mest tillförlitligt att använda den stilistiska analysen på att särskilja enskilda 
texter, inte att särskilja olika författare från varandra, då samma person mycket väl kan 
använda olika stil i olika texter. 127  Behovet av ett annat angreppssätt än ett rent 
semantiskt är att även om två texter behandlar samma ämne, kan de absolut inte anses ha 
liknande innehåll. Det är troligt att även om det i första hand är ett ämne som eftersöks, 
finns ändå ofta ett krav på att de relevanta träffarna skall vara av liknande genre, eller i 
alla fall ha en liknande litterär stil. Detta är troligen en mer sant om det som eftersöks är 
skönlitterära texter. Karlgren anser att saker om samma sak kan tillhöra olika genrer, 
samt även vara av olika kvalitet.128 Han anser vidare att det med hjälp av stil är möjligt att 
genrebestämma texters innehåll samt att avgöra om texten är fack- eller skönlitterär. De 
egenskaper som då analyseras och kvantifieras i texten är exempelvis ordval mellan olika 
synonymer, antal pronomen, medelordlängd och medelsatslängd.129 Andra variabler som 
är avslöjande för en texts genre är användandet av pronomen, i synnerhet de personliga 
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och possessiva. Genom att kvantifiera ett antal av de ovannämnda variablerna är det 
möjligt att låta en dator skapa funktioner som beskriver skillnaden i förekomst mellan 
dem. Dessa funktioner är sedan möjliga att applicera på nya texter för att därigenom 
kategorisera in dem i olika undergrupper eller genrer. Det som väsentligen skiljer detta 
förfarande från övrig genreklassifikation är att istället för att de mest innehållsladdade 
orden väljs, väljs istället de som bäst signalerar vilken stil som texten är skriven i. 
Exempel på olika urskiljbara stilar är skönlitterär, facklitterär och journalistisk eller 
tidningsprosa.130 
 
Naturligtvis är inte Karlgren den enda som forskar kring lingvistikens påverkan på 
Information Retrieval. Detta är tvärtemot ett väldigt stort och produktivt 
forskningsområde, som sträcker sig tvärvetenskapligt genom flera väldigt olika 
forskningsområden. Förutom att stilistiskt kunna genreindela text kan även ett stilistiskt 
angreppssätt förbättra indexering och sökning då detta även tar hänsyn till textens 
lingvistiska delar, något som annars automatisk indexering och de flesta sökmotorer 
utelämnar. Idag anses troligen att de allra största användningsområdena ligger inom 
fulltextsökning, men även indextermsbaserad informationsåtervinning kan dra nytta av 
flera av disciplinens framsteg. I synnerhet är ett lingvistiskt synsätt fördelaktigt då det 
gäller att välja ut vilka enskilda ord som skall kombineras ihop och göras sökbara som 
grupperingar av ord. Det lingvistiska angreppssättet leder till att texten inte enbart 
behandlas som en mängd ord utan inbördes sammanhang; istället får textens helhet även 
påverkan på resultatet. Stilistisk analys används till exempel ofta som ett verktyg för att 
automatiskt skapa termer som är länge än ett ord. Att enbart skapa sammansatta termer 
efter ordklass blir lätt ett klumpigt verktyg. Om indexeringsmotorn istället tar hänsyn till 
stilen kan bättre resultat uppnås. Exempelvis är en stor vinst gjord om det är möjligt att 
tolka fram ur en mening var meningens egentliga information ligger. Vilka ord som i 
meningen är de mest signifikanta för hela satsens information. Andra områden inom 
kombinationen av indextermer där ett lingvistiskt synsätt kan förbättra automatisk 
indexering är att det på ett mycket mer naturligt sätt kan binda samman ord i meningar så 
att det substantiv ett adjektiv syftar på kan kombineras ihop med adjektivet. Detta är 
sällan möjligt om antalet ord i satsen som skiljer dessa båda ord åt är stort, så länge 
enbart ett semantiskt angreppssätt används. Ett exempel på en sådan mening är 
”Innehållsrika, men för den skull inte långdragna, texter”. Uppenbarligen syftar 
innehållsrika på texterna. I en tänkbar databas borde även ”innehållsrika texter” kunna 
vara en bra indexterm. Ett system som kan extrahera fram sådana ordkombinationer är 
alltså troligen väldigt användbart.131 Ett annat område som berör själva sökfrågan är om 
ordens interna ordning i sökfrågan skall tillåtas spela någon roll. I en ordinär sökning 
tillåts inte detta. Orden behandlas som om de låg i en påse; de har endast befintlighet, inte 
placering. Om substantiv tilläts att antingen vara objekt eller subjekt hade troligen vissa 
förbättringar kunnat uppnås. Bland annat möjliggör detta om ord står i en viss ordning 
behandlas de som en term, om de står i den motsatta som två. Detta är uppenbarligen ett 
problem i språk som vanligen inte sammanskriver, alltså engelska. För språk som 
däremot kan kombinera ord är detta problem av betydligt mindre storlek.  Som exempel 
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på detta kan en orden ”junior” och ”college” tas. I engelskan kan de tänkas användas 
både om någon söker efter ett junior college, men även om sökningen gäller en college 
junior. Om sökmotorn kan se skillnaden på detta är det möjligt att bättre sökresultat kan 
uppnås.132 
 
Att tanke som genomsyrar mycket av användningen av Natural Language Processing är 
tanken att längre sökfrågor också är effektivare. Att längre sökfrågor är effektivare än 
korta verkar vara en generell regel, i varje fall om det handlar om att förbättra recall- 
värdet. Därför har det undersökts hur det är möjligt att blåsa upp kortare sökfrågor till 
längre. Hur denna förstoring av den ursprungliga sökfrågan skall gå till finns det en 
mängd olika metoder för. Ett system som undersökts är att hela textstycken från 
närliggande texter lyfts in i den ursprungliga sökfrågan för att göra sökfrågan effektivare. 
Tanken bakom ett sådant förfarande är att en sökfråga sällan täcker in alla aspekter som 
användaren egentligen eftersöker. Genom att få in synonymer och ors som beskriver 
sökfrågan från andra aspekter är det möjligt att göra sökfrågan mer allomfattande. Ett 
sådant system kan rätt utnyttjat förbättra precisionen avsevärt.133  
 
Ett annat system som också i grunden bygger på att utöka den ursprungliga sökfrågan har 
utvecklats av Christian Jacquemin och Evelyne Tzoukermann. Till priset av en något 
försämrad precision kan det avsevärt förbättra recall- värdet. Det bygger på att en 
morfologisk generator används vilken skapar en lista på alla möjliga verbformer ett verb 
kan anta. Systemet är utvecklat för det franska språket, ett språk som har en mer 
avancerad morfologi än engelskan. Emellertid borde ett sådant system även kunna öka 
recall – värdet hos engelska texter då även engelskans verbböjningar till stor del är 
regelbundna. Tanken bakom ett sådant system är att om endast ett verbs stam används, 
blir ordet inte lika informationsbärande som det är i sin fulla böjda version. Å andra sidan 
är det sällan av intresse i vilken form ett verb står. Genom att då generera alla verbformer 
ökar möjligheten väsentligt att få med fler relevanta dokument. Det finns två 
tillvägagångssätt för att skapa en sådan generator. Det ena är ett listsystem, det vill säga, 
alla möjliga former av ett verb är listade och är redan befintliga för varje enskilt verb. Ett 
sådant system är väldigt storlekskrävande och kräver där till väldigt mycket manuellt 
arbete. Det andra alternativet, som Jacquemin och Tzoukermann använder skapar istället 
listan när den skall användas. För att göra detta har en uppsättning regler skapas, vilka då 
naturligtvis skiljer sig från språk till språk. Genom att kombinera dessa böjningar med en 
synonymordlista kunde, som ovan nämns en 20 % förbättring i recall nås.134 
 
4.2.3: Automatisk genreklassifikation 
 
Precis som innan diskuterats är begreppet genre väldigt diffust. Det gäller i högsta grad 
även inom forskningen som undersöker metoder att automatiskt bestämma genrer. Där 
                                                 
132 Strzalkowski, Tomek (1999), Evaluating Natural Language Processing Techniques in Information 
Retrieval. Kap 5  i Strzalkowski, Tomek (1999) Natural Language Information Retrieval. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, s. 115 – 117. 
133 Strzalkowski, Tomek, (1999), s. 113 – 115. 
134 Jacquemin, Christian & Tzoukermann, Evelyne (1999), NLP for Term Variant Extraction: Synergy 
Between Morphology, Lexicon, and Syntax. Kap 2 i Strzalkowski, Tomek (1999) Natural Language 
Information Retrieval. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers s. 25 – 35, 39 & 70 – 71. 
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används genre ofta som en synonym till texttyp, vilket ofta kan te sig relativt 
förvirrande. 135  Vanligast är således att genre får beteckna någon form av textuell 
regelbundenhet. Vilken denna regelbundenhet är varierar emellertid i hög grad mellan de 
olika systemen och forskningsansatserna. För att genreidentifikations- och 
klassifikationssystemen skall kunna vara automatiska måste det de baserar sina resultat 
vara något som är objektivt extraherbart ur texten. Detta resulterar i att de flesta systemen 
i huvudsak använder sig av ett semantiskt angreppssätt. Problemet med 
genreklassifikation är således inte att kvantifiera olika aspekter ur en text; med dagens 
datorer är i princip alla variabler i en text kvantifierbara, problemet är att identifiera de 
som är användbara för att genreklassificera texten.136 
  
Då forskningen inom ämnet pågått sedan cirka 1988 är det naturligtvis ett stort antal olika 
experiment, försök och fullvärdiga system skapats. Nedan kommer tre olika angreppssätt 
att diskuteras utifrån en artikel om ämnets framväxt författad av Marina Santini. De tre 
olika försöken som kommer att diskuteras är ett mycket rudimentärt, ett som försöker 
placera dokument i befintliga genrer och ett som genom att klustra dokumenten efter 
vissa likheter istället skapar egna genrer utgående från dokumenten.  
 
Ett av de första automatiska försöken att kategorisera en textmängd genremässigt 
utfördes av Nakamura 1993 då han undersökte likheterna inom fyra olika undergrupper 
av Bank of Englands dokumentsamling. Genom att endast kvantifiera verben var det 
möjligt att uppvisa att de olika undergrupperna uppvisade interna likheter och externa 
skillnader. Exempelvis sammanföll förekomsten av verb som ”tror”, ”vet” och ”avser” 
i hög grad med dokumentsamlingen spoken. Genom att bara låta en så pass liten del av 
texten som verben vara det enda som avgör vad texten skall genreklassificeras som blir 
felkällorna naturligtvis väldigt stora. Dock visar experimentet på att om rätt variabel till 
en textsamling väljs, kan ett väldigt simpelt system nå goda resultat.137 
 
Ett annat angreppssätt är att tilldela texter ett stort antal beskrivande facetter. I ett försök 
genomfört 1997 av Kessler med flera, indelades dessa i tre underkategorier, brow, 
narrativ och genre138, där brow beskriver behovet av förförståelse för ämnet samt hur 
avancerat språket är och narrativ om texten är berättande eller inte.  Genre slutligen, 
beskriver vilken av fem olika genrer texten tillhör. Genom att manuellt klassificera cirka 
400 dokument genom att tilldela dem facetter samt klassificera dem till en specifik genre, 
(i betydelsen texttyp) och därefter låta systemet ur dessa skapa regler hur facetterna 
skulle användas, kunde en automatisk klassifikation av ytterligare cirka 100 dokument 
genomföras. Resultatet är inte imponerande, utan blir knappt bättre än vad Karlgren med 
flera genomför med ett betydligt simplare system.139  
 
                                                 
135 Tyvärr är inte heller denna synonymi generellt gällande. Förutom att vara en teknisk synonym till 
”texttyp” används också ”genre” med en mer ickevetenskaplig betydelse. (ITRI s 6)  
136 Santini, Marina (2004), Information Technology Research Institute Technical Report Series 04-03. 
Brighton: University of Brighton, s. 3 – 6. 
137 Santini (2004), s. 6-7. 
138 Detta är ett exempel på ett genreklassificerande system som använder genre som namnet på en facett. 
Terminologin kunde ha valts bättre för att undvika missförstånd. 
139 Santini (2004), s. 8 - 9.  
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Rauber och Müller-Rauber använder en väldigt heltäckande algoritm som tar hänsyn till 
dels ordstatistik, samt meningslängd och annan användning av skiljetecken. Därtill tar 
algoritmen hänsyn till användandet av vissa specifika nyckelord och förekomsten av 
ekvationer, bilder och motsvarande i texterna. All denna information används sedan för 
att generera en Self-Organizing Map. Detta innebär att det är 
genreklassifikationssystemet som har fått skapa genrerna, även dessa har alltså varit 
automatiskt genererade, och inte som i många andra program, i förväg skapade. 
Resultatet är förhållandevis gott, de försökspersoner som fått undersöka de olika 
grupperingarna på kartan har efter att studerat ett fåtal av dokumenten i en grupp haft en 
god bild av vad som är möjligt att förvänta sig av de andra dokumenten i gruppen.140 
 
Sammanfattningsvis kan alla genreklassificerande system delas in i två huvudgrupper. 
Den ena typen av system är de vilka förutbestämmer ett antal genrer, klassificerar in ett 
antal dokument i dessa och sedan försöker låta systemet ur dessa skapa regler så 
ytterligare liknande dokument kan klassificeras in i deras korrekta genrer. Denna typ av 
system kallas ofta uppifrån ner- system eller övervakade system. Deras huvudsakliga 
tillkortakommande är att de enbart fungerar på förhållandevis homogena samlingar av 
dokument, så fort dokument som i för hög grad avviker från typdokumenten skall 
klassificeras blir den genererade regelsamlingen oanvändbar. Det andra huvudsakliga 
angreppssättet är istället de som ofta benämns nerifrån upp- system eller oövervakade 
system och kännetecknas av att de automatiskt genererar de olika genreindelningarna. 
Dessa är i ett idealfall mera generellt användbara. Tyvärr lider båda dessa typer av 
problemet med att hitta de korrekta aspekterna i språket att kvantifiera. Det mänskliga 
talade och skrivna språkets grammatik och interna beroende är extremt avancerat. Något 
allmänt system, som fungerar på vilken given dokumentsamling som helst existerar 
därför inte. Däremot fungerar automatiskt genreklassificerande system, oavsett av vilken 
typ, bra på homogena dokumentsamlingar. Applicerade på sådana kan de uppvisa resultat 
som inte ligger långt efter en manuell genreklassifikation, för en bråkdel av kostnad och 
tidsåtgång. Exempelvis kunde medicinska dokument klassificeras med 70 – 80 % 
precision.141 En möjlighet att förbättra resultaten för generella system är att använda sig 
av självlärande algoritmer. En sådan algoritm fortsätter kontinuerligt att skapa nya samt 
modifiera gamla regler. Detta leder till att resultatet förhoppningsvis hela tiden förbättras. 
Om ett sådant system ställs inför en ny situation, försöker den också anpassa sig efter sin 
nya omgivning.142 
 
En metod att förbättra genreindelningens kvalitet är att skapa ett hybridsystem av någon 
av de modeller som använder semantisk textanalys med en modell som använder ett 
bibliografiskt tillvägagångssätt. Bibliografiska modeller använder, något förenklat, de 
referenser som lämnar texten, exempelvis i noter, källförteckningar och motsvarande, för 
att bygga ett nät eller kluster. Tanken är att de texter som alla refererar till samma eller 

                                                 
140 Santini (2004), s. 11. 
141 Ribeiro-Neto, Berthier et al (2001), An Experimental Study in Automatically Categorizing Medical 
Documents, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol 52, Issue 5, s. 
 391ff.  
142 Lee, Changki & Lee, Gary G., (2006) Information gain and divergence-based feature selection 
for machine learning-based text categorization, Information Processing and Manegement 4. s 155 - 157 
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liknande andra dokument troligen också behandlar ungefär samma ämne.143 Nackdelen 
med ett sådant förfarande är att det kräver att referenserna i en text är enkelt 
identifierbara. Modellen är troligen endast användbar om den appliceras på vetenskapliga 
texter. Under sådana omständigheter kan de ge acceptabla resultat.144 
 
Samtidigt är en rent semantiskt angreppssätt bara fruktbart till en viss gräns, en 
kombination av semantisk och lingvistisk analys ger mer möjligheter att på ett 
fungerande sätt genreklassificera. Att lyckas inkludera den lingvistiska delen är 
emellertid inte enkelt. Det är inte den lingvistiska kunskapen som saknas. Det finns en 
fullständig kunskap om hur vår grammatik är uppbyggd. Den tekniska aspekten är också 
fullt tillräcklig för uppgiften, inget system behöver idag falla på att datakapaciteten inte 
existerar. Det är kombinationen av dessa två som fortfarande behöver utvecklas.145 En så 
enkel tanke som att avgöra om en mening har eller saknar ackusativobjekt kräver en 
textanalyserande algoritm som analyserar meningen i flera olika led. En stor anledning 
till att systemen fortfarande inte är mer utvecklade är genrebegreppets svaghet. Som 
tidigare diskuterats är det inte ens teoretiskt färdigdefinierat vad som kännetecknar en 
genre. Denna svaghet förs över till de automatiska systemen, vilket föranleder även dessa 
att inte vara fullt fungerande. Om man inte vet vad man letar efter, är det också väldigt 
svårt att finna det.  
 

4.2.4: Återvinning av indexerad information 
 
Den största anledningen till all indexering är att underlätta återvinning av de indexerade 
dokumenten. Denna kan både vara manuell, det vill säga att någon läser indexorden till 
exempel tryckta på ett försättsblad för att göra en bedömning om texten är intressant. 
Vanligast är emellertid troligen att indextermerna används i någon form av datoriserad 
sökning med hjälp utav en sökmotor. En sådan sökmotor söker efter likheter mellan 
användarens inskrivna sökfråga och de indexerade termerna vanligen med hjälp av någon 
av tre olikt fungerande sökalgoritmer. Förutom de tre nedan beskrivna modellerna finns 
ytterligare ett stort antal antingen helt självständiga sökalgoritmer samt 
vidareutvecklingar av dessa tre algoritmer. Nedan beskrivs emellertid enbart de tre 
vanligaste algoritmernas grundtanke. 
 
Den äldsta av dessa algoritmer är den booleska sökalgoritmen. Den använder booleskt 
logik för att systematiskt söka igenom databasen. Metodens störta fördel är dess enkelhet. 
Om användaren behärskar ett grundläggande logiskt tänkande är varje operation 
begriplig. Dess huvudsakliga nackdel är att den enbart arbetar med tvåvärdeslogik. 
Antingen är dokumentet relevant, eller så är det inte det. Detta medför att om inte väldigt 
avancerade söksträngar arbetandes både med ”och” och ”eller” kommer resultatet 
troligen bli förhållandevis dåligt. Metoden möjliggör inte heller för en viktning av 
termerna, alla termer anses vara lika återvunna. Detta möjliggör i sin tur att någon 

                                                 
143 Glenisson, Patrick et al (2005), Combining full text and bibliometric information 
in mapping scientific disciplines, Information Processing and Management 41 (2005), s. 1548 – 1553. 
144 Glenisson (2005), s. 1567. 
145 Santini (2004), s. 19 - 22. 
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rankning av de relevanta dokumenten inte är möjlig då de alla fullt stämmer överens med 
sökfrågan.146 Vanligtvis är även en användare intresserad av andra dokument som är näst 
intill perfekta träffar till sökfrågan. Detta har föranlett till att mer avancerade algoritmer 
har utvecklats. 

 
För att möjliggöra att träffarna även rankas, har vektormodellen utvecklats. Denna 
värderar träffarna beroende på graden av avvikelse från den egentliga sökfrågan. Genom 
denna gradering kan sedan träffarna presenteras från den bästa till den sämsta. De bästa 
träffarna har ofta väldigt hög överensstämmelse med den egentliga sökfrågan, de sämre 
inkluderar möjligen enbart en eller ett fåtal av sökfrågans söktermer. Varje träff är alltså 
inte antingen relevant eller irrelevant, det finns en skala här emellan. Graderingen baseras 
på att indextermernas termvikt. Vektormodellen har uppenbarligen flertalet fördelar 
framför en rent boolesk sökning, men dess möjligen största fördel framför andra mera 
avancerade algoritmer; dess relativt okomplicerade och därför datakraftsekonomiska 
konstruktion är på grund av datorernas allt högre prestanda, på väg att försvinna. 147 
 
Den sista vanligen använda sökalgoritmen är probabilistiska modellen. Den ser 
sökningen som ett klustringsproblem. Modellen antar att det finns ett antal dokument som 
är det perfekta svaret till en specifik sökfråga. Om modellen används till en indexerad 
databas är dessa dokument indexerade. Problemet är alltså att kunna finna de indextermer 
som exakt generar de dokument som utgör det perfekta svaret. För att göra detta görs 
först en gissning om vilka de är. Denna gissning generar då en lista med dokument. 
Användaren väljer de dokument som är relevanta. Detta urval förbättrar den initiala 
gissningen, en ny bättre sökning görs följd av en ny selektion av användaren och så 
vidare tills användaren är nöjd. Nackdelen med modellen är huvudsakligen den första 
gissningen som måste göras. Om denna inte blir bra nog måste många korrektioner göras 
innan en bra sökning nåtts. Systemet använder sig inte heller av termvikter, de förbättrade 
gissningarna genereras enbart med hänsynstagande om termens befintlighet ibland 
relevanta och irrelevanta dokument. Någon hänsyn till deras inbördes relativa förekomst 
tas inte.148 
 

4.2.5: Utvärderingsmetoder för sökningar 
 
För att kunna utvärdera hur bra en sökning har varit finns olika verktyg och 
utvärderingsformler. De två vanligast förekommande är precision och recall. Precision är 
ett mått på hur stor del av de returnerade svaren som verkligen innehåller information 
som besvarar sökfrågan. Om till exempel en användare är intresserad av drömmar och 
använder söktermen REM, är de returnerade svar som behandlar REM-sömn troligen bra 
träffar, medan de som istället behandlar popgruppen R.E.M rimligen inte är det. Precision 
beräknas genom att dividera antalet goda returnerade träffar med det totala antalet 
returnerade träffar. Om sedan alla potentiellt intressanta träffar också kan anses vara 
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relevanta är en annan fråga. Termen pertinens är ett mått på hur många av de returnerade 
relevanta träffarna som de facto var relevanta för användaren som skapade sökfrågan. 
 
 Det andra vanligen förekommande måttet på kvaliteten av en sökning är recall. Det är ett 
mått på hur stor del av databasens totala dokument som hade varit potentiellt relevanta 
för svaret som också returneras. Ett recall-värde på ett indikerar att alla dokument i den 
sökta databasen som hade varit relevanta för sökfrågan också har returnerats. Recall 
beräknas genom att dividera antalet returnerade dokument med det totala antalet 
relevanta dokument. Ett stort problem vid beräknandet av recall är att det i många fall är 
omöjligt att känna till hur många relevanta dokument för en sökfråga som faktiskt 
innefattas i databasen.  
 
Var för sig är inte dessa båda mått så effektiva, men genom att kombinera dem är det 
möjligt att skapa ett mått som i alla fall någorlunda kan bedöma hur bra en sökning har 
varit. Det finns några olika sätt att kombinera dessa båda mått, det vanligaste är att de 
båda kvoterna helt sonika multipliceras med varandra. Detta ger ett mått som varierar 
mellan noll och ett, där ett indikerar att alla relevanta dokument återfunnits, samtidigt 
som inga övriga dokument blivit returnerade. Det skulle alltså vara en perfekt sökning. 
Noll å andra sidan kan både bero på att precisionsvärdet blivit noll, recall- värdet blivit 
alternativt båda måtten blivit noll. Detta indikerar alltså en totalt misslyckad sökning. 
Alternativa kombineringsmöjligheter av de båda måtten är att ett gränsvärde för 
precisionsvärdet införs, varefter recall- värdet som svarar mot detta precision- värde 
anges. Exempelvis kan precisionen sättas till 0,25, det vill säga ett av fyra återvunna 
dokument är relevant, hur stor del av alla relevanta dokument är då återvunna? 149 
Beroende på situationen kan även värdena kombineras på andra sätt för att bäst kunna 
värdera en specifik sökning. 
 
För att förbättra sökresultaten kan olika regler skapas vilka bygger på att om en specifik 
indexterm efterfrågas, skall de resultat som innehåller den, men samtidigt innehåller 
andra specifika angivna termer inte returneras, alternativt returneras med lägre rankning. 
Om exemplet ovan med R.E.M skulle fortsättas, skulle en möjlig regel vara att om 
R.E.M. och popmusik båda var indextermer till ett eftersökt dokument och det hade 
angivits att sökningen efterfrågade REM-sömnstexter skulle dessa träffar ignoreras. Det 
finns två skilda sätt att skapa sådana regler, nämligen regel- och statistiskt- baserade 
system. De statistiska bygger på att systemet får ett antal färdigindexerade dokument att 
lära sig av, och ur detta statistiskt försöker förstå hur den skall hantera olika indextermer 
genom att se hur termerna förhåller sig i typdokumenten. Dessa system kan i viss mån 
sägas likna de oövervakade genreklassificeringssystemen. Detta är ett äldre 
grundläggande tänkande än grundprincipen bakom de regelbaserade systemen. De 
baseras på delvis vissa grundläggande automatiskt skapade regler, som sedan 
kompletteras med av operatören tillagda skapade regler. Enkelt uttryckt är det upp till 
programmet själv att skapa reglerna ur statistiska samband i ett statistiskt baserat system, 
medan operatören själv står för dessa i ett regelbaserat. Marjorie Hlava beskriver 
skillnaden som så att ett statistiskt system är att ta sig någonstans med hjälp av en mängd 
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kartor, medan att regelbaserade system är som att köra efter en vägbeskrivning. Då denna 
liknelse skall vara fördelaktig för regelbaserade system är den kanske inte så uppenbar.150 
 

4.3: Vad automatiska textbehandlingssystem kan tillföra 
skönlitterär indexering och genreklassifikation 
 
Anledningarna till varför skönlitteratur skall indexeras uttrycks på många olika sätt, men 
andemeningen är ändå ungefär den samma; texter måste kunna sökas och återfinnas även 
om författare eller titel är okända. Sharon Baker med flera påpekar också det underliga 
faktumet att även om majoriteten av alla böcker som lånas ut på bibliotek, (i alla fall i 
USA) är skönlitterära så är möjligheterna att söka efter dem betydligt sämre än de 
facklitterära, som ändå bara utgör en minoritet. 151  Judith Ranta menar också att 
förbättrade sökmöjligheter för skönlitteraturen är viktigt för tvärvetenskapliga projekt 
som önskar att använda skönlitteratur som källa, som om till exempel historiska eller 
kulturella företeelser skall undersökas, kan det vara givande att se hur de har beskrivets i 
skönlitteraturen. Det är för övrigt till just detta syfte Ranta presenterar den sedan allmänt 
accepterade teorin om en denotativ och en konnotativ aspekt bör eller i alla fall kan 
användas i skönlitterär indexering.152 Även om Ranta möjligen är den första som mera 
explicit verkligen delar upp indexeringen i två olika aspekter, finnas än tidigare teorier 
om att det är i denna tudelning svårigheten att indexera skönlitteratur föreligger. Ambrose 
Ransley menar så tidigt som 1987 att även om vissa skönlitterära texter kan indexeras 
med ett system som påminner om facklitteraturen och således är denotativt, finns det 
andra texter där en sådan indexering inte fungerar. Sådana texter kräver även en mer 
konnotativ indexering, beroende på att dessa texter försöker förmedla någonting mer, 
någonting som är väldigt svårt att beskriva direkt ur texten.153 Att det är hur denna 
speciella egenskap skall beskrivas, som är det största problemet vilket måste lösas, 
alternativt kringgås, för att kunna indexera skönlitteratur, är de flesta teoretiker överens 
om. Däremot har de väldigt olika uppfattning om hur detta skall göras samt vari själva 
svårigheten ligger i att lyckas med att lösa detta problem. De har därtill helt olika 
lösningar på hur det är bäst att gå till väga för att genomföra den bästa möjliga 
indexeringen, där vad som menas med ”den bästa indexeringen” i sin tur skiljer sig 
väldigt från person till person. Här nedan följer nu en diskussion om och på vilket sätt de 
olika automatiska system som har beskrivits kan vara behjälpliga att lösa de problem som 
teoretikerna anser sig ha funnit. Alla problem som diskuteras kommer inte att belysas, 
fokus kommer att ligga på de som flertalet nämner, oavsett hur de sen avser att lösa dem. 
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4.3.1 Hur en texts mening skapas 
 
Något som alla teoretikerna är överens om är att den mest unika egenskapen hos 
skönlitteratur är att den förmedlar någon form av ytterligare information förutom den rent 
ordagranna. Texten skapar, på något sätt, i symbios med sin läsare läsarens tolkning av 
texten. Denna tolkning är det som läsaren anser vara textens egentliga mening. Hur detta 
överförande av extra information, detta meningsskapande, går till råder ingen klarhet 
kring. Ett antagande som i alla fall majoriteten av dem är enade i, är att läsarens kontext 
starkt påverkar läsupplevelsen och således även tolkningen. Detta stämmer väl överens 
med Ricoeur, som ju anser att det är det skrivna språkets tillkortakommande med att 
förmedla sin egen kontext som kräver att läsaren istället tolkar in sin egen kontext vid 
läsandet. Läsaren för ett samtal (diskurs), med sin omvärld (kontext) och ett samtal med 
texten. Det är denna simultana dubblering av samtal med två olika instanser som 
möjliggör en tolkning av texten. Texten tolkas då, enligt Ricoeur inte ur språket, utan 
genom språket. Språket är förmedlaren av textens inherenta tolkningspotential. Det är 
samtalet med läsaren som är textens part av läsarens meningsskapande. Läsarens makt 
över textens mening är alltså väldigt stark. En så stark läsare skapar naturligtvis väldiga 
problem vid indexering, ingen läsning och tolkning blir lik någon annans.  
 
På grund av detta är inte alla forskare är övertygade om att läsaren skall ha en sådan makt 
att få skapa textens mening. Pejtersen och i viss mån även Nielsen antar en särställning, 
genom att förneka läsarens möjlighet att egenväldigt skapa textens mening. Istället 
lanserar de en annan lösning då de anser att läsaren kan göra en mer eller mindre korrekt 
tolkning av texten. Det finns enligt Pejtersen, i alla fall i viss mån, en författarintention 
som är ett facit om textens rätta tolkning. Nielsen tar en något svagare ståndpunkt, enligt 
honom finns det enbart ett antal tolkningar som är mer intressanta än de övriga. Om 
någon av dessa båda forskare har rätt, är den i alla fall manuella indexeringen av 
skönlitterära texters konnotativa mening möjlig, därtill är den relativt enkel. Det finns 
något faktiskt att indexera, den eller de korrekta tolkningarna. Tyvärr finns det flera saker 
som tyder på att det inte är så pass enkelt att greppa en texts mening hos en läsare. 
Barthes, Eliot och Foucault diskuterar alla trovärdigt att tanken att om textens mening 
skapas av dess upphovsman förintar möjligheten för en kreativ läsning. Alla texter blir då 
istället bara nyckelromaner, läsarens uppgift blir istället för att påverkas av texten bara att 
försöka förstå dess riktiga tolkning. Det blir alltså möjligt att göra felaktiga läsningar. Det 
är samtidigt viktigt att påpeka att alla tolkningar säkerligen inte är lika givande, men de är 
alla lika riktiga. En läsnings riktighet avgörs bara av läsaren. 
 
I motsats till de två ovan nämnda teoretikerna anser de övriga forskarna att en texts 
mening är något som skapas under läsandeprocessen. Att indexera denna mening blir 
därför omöjligt. Beghtol anser således att denna del av skönlitterär text inte skall 
behandlas av en indexeringsprocess. Endast textens denotativa delar skall indexeras. Att 
försöka även indexera de konnotativa delarna blir enbart ren spekulation. Bell och Saarti 
argumenterar mot detta. Även textens konnotativa delar måste på något vis göras i någon 
mån nåbara med en indexering, (vilket naturligtvis även Pejtersen och Nielsen anser).  
Som tidigare framkommit anser de inte att textens direkta mening för varje läsare går att 
greppa, därför är den uppenbarligen icke indexerbar. Det som blir indexerat, om en texts 
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mening försökes indexeras är istället indexerarens tolkning. Saarti och Bell anser att detta 
ändå kan vara till godo, indexerarens tolkning kan möjligen också vara behjälplig för 
användaren för att kunna återfinna intressanta dokument. Detta är både troligt, samtidigt 
som det faktiskt borde kunna vara en konsekvens av Ricoeurs teori. I den är ju läsarens 
kontext extremt viktig, vilket föranleder att läsare som lever i liknande kontexter också 
troligen gör liknande tolkningar. Exempelvis är en mycket etablerad tolkning av George 
Orwells Djurfarmen att den är en parodi eller travesti över politiken i det tidiga 
Sovjetunionen. Denna tolkning görs på grund av att större delen av alla läsare känner till 
dessa händelser, de är fortfarande en levande del av vår diskurs och kontext. Om romanen 
istället lästs och tolkats av någon som varit totalt ovetande om dessa politiska händelser, 
hade självklart denna person då gjort en annan tolkning. Denna tolkning hade inte varit 
felaktig, men troligen mindre givande. Det finns alltså tre olika sätt att indexera en texts 
innehåll. Antingen indexeras enbart det denotativa, eller så kombinera denna denotativa 
indexering med en konnotativ indexering. Denna kan antingen baseras på 
författarintention och etablerade tolkningar, eller på att indexerare gör så öppna allmänna 
tolkningar av texten som möjligt, vilka sedan indexeras. 
 

4.3.2: Att automatiskt indexera textens denotativa delar 
 
I och med att alla förutom Nielsen anser att en texts denotativa inslag skall indexeras, är 
det lämpligt att börja diskutera hur den automatiska indexeringen kan vara behjälplig till 
detta. Då Nielsen antar något av en särställning i och med att han anser att det som är 
viktigast att kunna indexera är textens stil, därtill anser han ju att de denotativa inslagen 
inte är av intresse att indexera, kommer hans tankar, samt deras möjligheter att diskuteras 
mera utförligt i ett senare kapitel. 
 
Att indexera en texts denotativa inslag är uppenbarligen det som närmast ligger 
indexering av skönlitteratur. Skillnaden ligger huvudsakligen i att skönlitteraturens språk 
troligen valts med visst hänseende på estetiska värderingar. Således är mycket möjligt 
olika synonyma ord använda enbart för att de låter vackrare. Det är också rimligt att anta 
att olika ord kan tänkas ha mer flytande betydelse inom skönlitteratur än inom 
facklitteratur, återigen beroende på skönlitteraturens estetiska sida. Inga av dessa problem 
är oöverstigliga, en normalt genomförd indexering av en skönlitterär text kommer 
troligen att ge en förhållandevis bra bild av vad texten bokstavligen behandlar. Problemet 
med detta är bland annat det som Beghtol tar upp; behandlar verkligen en skönlitterär text 
något, handlar den på sin höjd inte om det.  
 
Möjligen är detta bara ett feltänkande, förvissningen om att en skönlitterär text är 
väsenskild från en facklitterär gör möjligen att en sådan skillnad anses finnas, även om 
den egentligen inte existerar. Om ordet ”mord” nämns många gånger i en text, borde 
sannolikheten att texten på något sätt handlar om mord vara större än om det inte nämns 
alls. Rimligen borde det också finnas en skillnad i hur bra det går att representera en text 
enbart med denotativ indexering beroende på textens natur. Texter av ett litterärt enklare 
slag borde ha en bättre möjlighet att indexeras denotativt, än texter av ett mer avancerat 
slag, beroende på de sistnämndas troligen mer varierande språk, användning av liknelser 
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och metaforer et cetera. Oomtvistligen är det i alla fall så, att det med automatisk 
indexering av en skönlitterär text är möjligt att få texten kvantifierad och få ut vilka 
semantiskt sätt viktiga ord den innehåller, det vill säga, i huvudsak substantiv, möjligen 
även vissa verb. 
 
En intressant aspekt är om sammansatta indextermer skall användas när skönlitteratur 
skall indexeras. Användandet av sådana har en viss känsla av ad- hoc lösning, det frångår 
indexeringens grundläggande tanke om att texten skall representeras med enskilda 
indextermer. I synnerhet med datorernas allt kraftigare prestanda har indexering och 
sökning gått allt mer och mer ifrån pre- koordinerade indextermer till post- koordinerade. 
Samtidigt, som till exempel NLP- forskningen har visat, finns det nu en rad effektiva 
metoder att kunna pre- koordinera relevanta termer. Ett term bestående av två termer är 
naturligtvis extremt mycket mer signifikant för en text än ett ensamt ord. Detta borde i 
synnerhet gälla skönlitteratur, där upprepningar inte är ett helt ovanligt sätt att uppnå en 
konstnärlig effekt. En adjektiv plus substantivkombination som troligen hade kunnat 
sortera ut i huvudsak deckare är kombinationen ”cold blooded murder”. Att kunna nå 
samma resultat om dessa ord skulle ha indexerats individuellt är inte troligt. Både I 
synnerhet ordet ”cold” används naturligtvis i en mängd olika situationer, men även 
”blooded” och ”murder” kan förekomma individuellt, i sammanhang som inte är 
relevanta om de söks som komponenter i kallblodigt mord. Möjligen är det bästa 
systemet att använda sig av ett system som testar alla ordkombinationer i en mening som 
potentiella sammansatta termer. Då detta, till och med med dagens datorkapacitet är 
väldigt tidskrävande måste troligen vissa riktlinjer dras upp innan indexeringen. Rimligen 
är det ju så, att en väldigt tidskrävande beräkning kan anses vara acceptabel, i synnerhet 
om den görs vis indexeringstillfället, däremot bör själva söktillfället vara så enkelt och 
snabbt som möjligt. Att således använda sig av ett system som, om det är möjligt att 
säkert fastslå, kombinerar ihop adjektiv med substantiv kan vara en bra väg att gå. En 
annat problem som är relaterat till detta är om ord som både kan vara substantiv och 
adjektiv skall räknas som samma ord, eller två olika. Ett exempel på ett sådant ord är 
”marin”. Detta kan ju både var en vapengren i obestämd form och en beskrivning på till 
exempel en inredningsstil. Då dessa båda ord enbart marginellt är relaterade är det 
troligen en fördel om de räknas som två olika ord och inte kvantifieras ihop. Om det är 
möjligt att särskilja andra homonymer, även om båda är av samma ordklass bör detta 
naturligtvis även tillämpas där. 
 
En annan teknisk aspekt kring själva indexeringsprocessen är om bedömningen vad som 
är ovanligt vanligt, det vill säga beräknandet av ordens termvikt, skall ligga på kapitel, 
verk eller någon annan högre nivå. Fördelen med att hålla området litet är att 
användningen av olika ord starkt kan variera i olika delar av ett enskilt verk. Troligen är 
vinsten av detta större när de gäller fack än skönlitteratur då den förstnämnda behandlar 
något medan den sistnämnda endast handlar om något. Att någon därför skulle vara 
intresserad av vissa delar av en skönlitterär text verkar mindre troligt än om det skulle 
gälla en facklitterär. Även om exempelvis ordet ”säkerhet” förekommer tio gånger i en 
boks fjärde kapitel, men inte förekommer på fler ställen, ökar detta inte troligt någons 
intresse för boken än om dessa tio ”säkerhet” varit spridda över hela texten. Möjligen 
skall därför skönlitteraturen gå åt andra hållet, och låta en indexering beröra större 
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textmängder än ett enskilt verk. En vidare diskussion om detta kommer att föras i ett 
senare kapitel, nämligen 4.3.3. 
 
En av de största tekniska frågorna är om en tesaur i någon man skall användas vid 
indexeringen. Flera av teoretikerna har åsikter om tesaurer, men då detta mera behandlar 
konnotativ indexering, kommer deras synpunkter diskuteras mera utförligt där. Priset 
indexeringen får betala om tesaur användas, är att texternas exakta återgivning försämras. 
Möjligen kan en sådan ändå sammanfattningsvis förbättra indexeringens resultat. Frågan 
är då, skall tesauren vara automatiskt genererad, eller skall den vara manuellt skapad. Det 
finns fördelar med båda alternativen. Om det väljs att tesauren skall vara manuellt skapad 
är fördelarna huvudsakligen att användarna i mycket högre grad vet vilka indextermer det 
kan vara relevant att söka efter. Den stora frågan är hur tesauren skall vara indelad. En 
rimlig indelning är över genre. Varje genre får då en intern hierarki som inte påverkas på 
något sätt av hierarkin i andra genrer, antingen stil eller innehållsmässigt uppbyggda. Det 
stora problemet blir i detta fall att skapa själva tesauren. Ett ord som kärlek, med alla dess 
synonymer, relaterade termer et cetera hade varit otroligt behjälpligt i att förbättra 
sökning i skönlitteratur. Tyvärr är detta en behjälplighet som i storlek överträffas av 
svårigheterna att skapa en god hierarki kring detta ord. Dessa svårigheter grundar sig på 
det av bland annat Nielsen och Bell uppmärksammade faktumet att ordvalet i 
skönlitteratur, till skillnad från facklitteratur till stor del styrs av estetiska överväganden 
och inte väsentligen tydlighet. Sammanfattningsvis hade alltså en sådan manuell tesaur 
varit väldigt användbar, men på grund av skönlitteraturens bland annat estetiska sida, är 
den troligen utopisk att hoppas på. Möjligheterna är då troligen större med en automatisk 
genererad tesaur. Denna kommer, trots dess säkerligen uppenbarliga bristfällighet att i 
alla fall vara genererad ur texterna, inte skapad för dem. Metoderna för att skapa 
automatiska tesaurer är fortfarande bristfälliga, om än under utveckling, men tanken att 
kunna direkt ur textens egna hierarkier kunna skapa en hierarki för en tesaur hade 
säkerligen tilltalat Wittgenstein. Detta torde nämligen innebära att textens språkspel 
enbart används inom den kontext där språkspelets regler faktiskt är gällande. Frågan är 
över hur stor mängd ett sådant försök att automatiskt generera en hierarki skulle 
genomföras. Det försök som Morita med flera genomförde testade en relativt homogen 
datasamling. För att uppnå goda resultat bör alltså troligen de objekt som används för 
skapandet innehållsmässigt vara liknande. Troligen hade alltså innehållsmässiga genrer 
varit lämpliga för tesaurens indelning. Då Beghtol är motståndare mot konnotativ 
indexering och även vill att den denotativa skall vara så opåverkad som möjligt är det 
rimligt att tänka sig att hon uppskattat en automatiskt genererad tesaur, men inte en 
manuellt skapad. 
 
Sammanfattningsvis är det antagligen möjligt att utan allt för stora modifikationer 
använda sig av samma system som användas för automatisk indexering av facklitteratur 
på skönlitteratur. Det viktiga om detta genomföres är att vara uppmärksam på vad som 
blir indexeringens slutprodukt; en kvantifiering av textens ord. Om detta är användbart 
för att göra skönlitteratur mer lättfunnen är omstritt. Troligen behövs en viss förkunskap 
om den genren, författaren eller texten för att denna information skall kunna bli riktigt 
användbar. Ett alternativ är att använda dessa rådata om texten till att försöka genreindela 
olika skönlitterära texter i olika innehållsmässiga genrer, mer om detta i följande kapitel. 
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4.3.3: Genreindelning beroende på textens innehåll 
 
Om det faktum är sant, som bland annat Beghtol anser, att skönlitteraturen är väsenskild 
mot facklitteraturen genom bland annat att skönlitteraturen enbart på sin höjd handlar om 
något, medan facklitteraturen oftast behandlar något, får detta förhållande naturligtvis 
vissa konsekvenser för de möjligheter som finns att meningsfullt kunna representera en 
skönlitterär text med indextermer på samma sätt som det är möjligt att göra inom 
facklitteraturen. Rimligen förhåller det sig ju så att en behandlande texts innehåll är mera 
intimt knutet och sammanslingrat med sin nomenklatur och vokabulär än en text som 
enbart handlar om något. I det senare fallet är valmöjligheterna att beskriva textens 
aboutness så mycket större då det inte i alls samma omfattning krävs att samma ord 
upprepas. Exempelvis är det svårt och även väldigt underligt att skriva en flora utan att 
använda ord som ”ståndare”, ”kronblomma” med mera. Om istället texten skulle handla 
om en besjälad blomma och vara av en skönlitterär natur, blir valmöjligheterna i ordval 
däremot genast i det närmaste oändliga. Således är det troligen inte så givande att 
använda den kvantifierade rådatan direkt för att göra skönlitteratur mera lättfunnen.  
 
Ett rimligt användningsområde blir då istället att dra nytta av de små, men med en väl 
avvägd stoppordlista och stemminganvändning, troligen ändå synliga likheter som texter 
med denotativt liknande innehåll ändå rimligen uppvisar genom att med hjälp av dessa 
termer genreindela de analyserade texterna efter innehållsmässig genre. För att kunna 
uppnå ett bra resultat är det rimligt att texterna först måste automatiskt behandlas en hel 
del. 
 
En av de stora avvägningar som måste göras om ett system som detta skall fås att fungera 
är att bestämma vad som skall vara målet. Skall texterna tillåtas skapa sig egna genrer, 
eller skall de tilldelas olika redan färdiga genrer. Om det sistnämnda alternativet väljs, 
beror detta troligen på att de färdigskapade genrerna är kända, som exempelvis 
krigsromaner, deckare, sjukhusromaner med mera. I sådana fall är det troligen mer 
intressant med nyanser i ordval för att i högre grad kunna särskilja texter som skall 
tillhöra olika genrer. Det är ju i hög grad samma företeelser som förekommer i de olika 
texterna, det är endast hur de benämns som skiljer sig åt. Exempelvis heter det faktum att 
en människa slutar leva kanske ”stupad” i en krigsroman, ”mördad” eller ”omkommen” i 
en deckare och avliden i en roman som utspelar sig i sjukhusmiljö. De termer som 
beskriver kontexter bör i detta fall ges en hög prioritet. Om, det andra alternativet väljs, 
det vill säga automatiskt genererade genrer, är det rimligt att istället fokusera i något 
högre grad på händelser och i mindre grad på kontexter. Då det är väldigt svårt att sätta 
upp de kriterier som en specifik text måste ha för att anses tillhör en specifik genre är det 
troligen bättre att använda sig av ett system som skapar genrerna automatiskt ur texterna. 
Om detta görs hamnar genredefinitionen väldigt långt från vad som vanligen, i 
ickeakademiska sammanhang menas med genre. Om detta är en nackdel kan diskuteras, 
men det är troligen i alla fall en oundviklig konsekvens. Bland annat Pejtersen är kritisk 
till att klassificera texter med hjälp av genrer, och det är just problematiken med i förväg 
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skapade genrer som hon inte anser kunna fungera. Om genrerna istället skapas ur 
texterna, undvikes den mesta av hennes kritik. 
 
Om automatiskt eller manuellt skapade tesaurer är fördelaktigast att använda beror 
troligen på situationen. Det som talar för de automatiska är att om Wittgensteins 
språkspelsteori är sann, eller i alla fall förhållandevis rättvist beskriver verkligheten är 
språket endast giltigt i sin egen kontext. I sådana fall bör också tesauren om möjligt också 
utgå från den kontext den är tänkt att beskriva och ordna. Å andra sidan är manuellt 
skapade tesaurer i många aspekter betydligt bättre än automatiska. Det allra bästa, men 
samtidigt troligen väldigt tidskrävande tillvägagångssättet hade varit att manuellt skapa 
nya tesaurer för varje text. Då behovet att kunna avgöra vilka ord som skall behandlas 
som synonyma är väldigt centralt för att kunna genreindela texter är detta ett område som 
mycket tid också troligen bör satsas. Om inte synonyma ord som refererar till för texten 
centrala företeelser kvantifieras som synonyma tappar genreindelningen troligen helt 
möjligheten att kunna klustra ihop liknande texter. 
 
Att använda sig av termgrupper kan troligen förbättra resultatet, men måste samtidigt 
användas med försiktighet då det samtidigt än mer försvårar möjligheten att upptäcka 
synonymi. Användning av exempelvis morfologiska generatorer är möjlighen 
förbättrande, men troligen inte värt sådana systems relativt stora arbetsinsats. 
 

4.3.4 Att automatiskt indexera textens konnotativa delar 
 
Förutom den denotativa delen av indexeringen, anser som ovan diskuterats flertalet av 
forskarna att även texternas konnotativa delar bör indexeras. Oavsett hur detta sker, 
kommer det inte att kunna ske genom att texten direkt automatiskt bearbetas. Således är 
detta ett område inom indexering av skönlitteratur där den automatiska indexeringen inte 
kan vara direkt behjälplig. Däremot kan vissa automatiska metoder möjligen användas 
som hjälpmedel och supplement till den manuella indexering som krävs om texter skall 
indexeras konnotativt.  
 
Att det är en fördel att indexera skönlitteratur konnotativt är tveksamt. Samtidigt som det 
möjligen kan öka sökbarheten något beroende på att den vars tolkning indexeras kontext 
förhoppningsvis påminner om användarens, så görs detta till priset att texten lätt kan låsas 
till denna tolkning. Den dynamik som skall uppstå mellan texten och läsaren dör, istället 
blir läsandet endast ett sökande efter att kunna bekräfta denna tolkning. Troligen anser 
flertalet läsare att en stor del av behållningen vid läsandet av en text är tolkandet, 
hjärnans pusslande med texten för att låta den få en mening. I sådana fall är en konnotativ 
indexering rent förkastlig. Om den ändå skall genomföras, kan vissa system tillämpas för 
att göra den så effektiv som möjligt. 
 

4.3.5: Tesaurers användning vid konnotativ indexering 
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Om Saarti och Bells indexerade indexeraretolkningar används är frågan om dessa skall 
indexeras med hjälp av tesaurer. Det är naturligtvis även möjligt att tänka sig att Saarti 
anser det då detta skulle minska inkonistensen mellan olika indexerares indexeringar. 
Bell å andra sidan motsätter sig detta, en ovilja hon bland annat delar med Nielsen. En 
tesaur tvingar bara in texten mot tolkningar som inte är exakt de som vill uppnås. Det går 
att gestalta denna motvilja inom Ricoeurs teori. Enligt Ricoeur är kontexten väldigt viktig 
när en skönlitterär text tolkas. Sålunda gör troligen två tolkare med liknande kontexter 
mera närliggande tolkningar än två med mera olika kontexter. Om ingen tesaur används 
när tolkaren sedan skall beskriva och indexera boken blir då beskrivningen exakt den som 
indexeraren, som alltså också är tolkaren önskar. Denna tolkning är då bara helt relevant 
för en person som har samma kontext som indexeraren. Om å andra sidan en tesaur 
används blir inte beskrivningen exakt den som tolkaren önskade, men den blir mer 
relevant för fler personer, då tesauren tvingar tolkaren att använda en mer allmän kontext. 
Även om Pejtersen alternativt Nielsens ståndpunkt skulle vara den rätta, det vill säga, det 
finns vissa korrekta tolkningar, kan tesaurer användas. Båda deras metoder kräver en 
beskrivning av textens innehåll, i Pejtersens fall kunde denna beskrivning om möjligt 
skapats av författaren, i Nielsen möjligen av någon i litteraturvetenskap väl utbildad 
person. Att sedan låta denna beskrivning, antingen av dess upphovsman eller av någon 
bibliotekarie kodas om med hjälp av en tesaur är naturligtvis uppenbarligen möjligt. 
 
Att på något sätt låta dessa indexeringar bearbetas automatiskt verkar helt meningslöst. 
De är manuellt gjorda och bör förbli så. Det som den automatiska bearbetningen kan 
användas till är att försöka automatiskt generera själva tesauren. Som det tidigare 
diskuterats gör detta en totalt objektiv tesaur, som baseras på själva texten. Trots dessa 
fördelar verkar det inte som de överväger de nackdelar som en automatiskt skapad tesaur 
bär med sig beroende på att den inte som en människa förstår texten, utan enbart följer ett 
program. Sammanfattningsvis kan det alltså fastslås att om en konnotativ indexering skall 
genomföras, trots dess risker med att låsa tolkningen, bör denna inte på något sätt blanda 
in automatisk bearbetning. 
 

4.3.6: Genreindelning beroende på textens stil 
 
Som tidigare nämnts fokuserar Nielsen på att det inte är de skönlitterära texternas 
innehåll i sig själv som är de intressantaste, utan hur detta innehåll presenteras. Stilen är 
alltså minst lika viktig som innehållet. Om detta skall kunna ges en möjlighet att kunna 
avspegla sig i en sökning, omöjliggör detta att texterna enbart indexeras semantiskt. 
Istället kräver en sådan lingvistisk teori att även en stilistisk indexering genomförs. 
Frågan är om detta är möjligt att genomföra automatiskt. Rent tekniskt är det fullt möjligt 
att kunna beskriva en texts litterära stil så pass väl så att den är möjlig att återfinna i en 
samling av skönlitterära texter. Exempelvis visar Karlgrens avhandling att de genom att 
kvantifiera ett stort antal stilistiska markörer i texten är fullt möjligt att särskilja olika 
litterära genrer från varandra. Då denna särskiljning sker genom att de olika stilistiska 
markörerna kvantifieras, är det möjligt att låta denna mängd mätetal bli en form av 
indextermer för texten. Mätetalen specificerar på vilket sätt stilen i texten är uppbyggd. 
En text kan alltså presenteras som en n -dimensionell matris, där n är antalet olika 
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stilistiska mätvärden. Detta antal bör för god precision vara förhållandevis högt, Karlgren 
använder exempelvis tjugo olika variabler i sin mest utvecklade version.154Det är alltså 
möjligt att representera texten med en serie numeriska variabler. Problemet kring denna 
stilistiska indexerings användbarhet ligger mera i konstruerandet av sökfrågorna. Det är 
rimligt att anta att endast en försvinnande liten del av alla användare kan tänka så abstrakt 
kring texters språk att de kan ha önskemål om inom vilket intervall den önskade textens 
användning av personliga pronomen, verb i tredje person plural et cetera skall vara. Här 
föreligger alltså ett stort problem, som bör kunna gå att lösa på ett antal olika vis.  
 
Detta problems troligen rimligaste lösning är att istället för att låta användaren ange de 
direkta värdena på de stilistsiska variablerna, istället låta de ge exempel på texter som han 
eller hon önskar att de eftersökta texterna skall påminna om. Därefter får sökmotorn 
istället presentera texter som starkt påminner om denna text i stil. Som ett ytterligare 
komplement kan även stiltypiska idealuppsättningar av de olika variabler vilka 
stilanalysen genomförts på att finnas valbara. Det bör alltså kunna vara möjligt att dels 
önska sig en text som påminner stilistiskt om någon annan text, till exempel: en roman 
som påminner om Ivanhoe, fast i Science fictionmiljö. Det andra alternativet blir än 
enklare, naturligtvis bör en användare även kunna önska sig att bara söka efter texter som 
ligger inom en specifik litterär genre. Sådana genrer som bör kunna vara möjliga att välja 
måste vara stilistiska genrer, som exempelvis realism, inte innehållsmässiga genrer som 
till exempel Science Fiction. 
 
För att kunna skapa dessa typvärden kan någon form av rekursiv metod användas. I 
sådana fall får ett antal för den litterära stilen typiska texter utväljas och indexeras. Hur 
de här texterna väljs på bästa sätt kan diskuteras. Skall det vara genrens mest berömda 
texter, eller kan det finnas andra texter som är mer typiska för genren än de mest litterärt 
berömda. Detta är troligen en fråga om det finns en ideal variant av genren, eller om bara 
genren är ett medelvärde av sina komponenter. Oavsett vad som anses vara den korrekta 
uppfattningen i denna litteraturvetenskapliga eller filosofiska fråga, bör ett medelvärde, 
eller egentligen ett spann centrerat kring ett medelvärde, ur dessa texter skapas. Detta 
utgör sedan rent tekniskt den ideala genren. En vidare fråga är om den algoritm som 
skapar denna ideala genrearketyp skall vara självlärande eller inte. Fördelen med en 
självlärande algoritm, är som innan diskuterats bland annat dess förmåga att kunna 
hantera en, (i alla fall långsamt) föränderlig omvärld. Ett sådant system skulle då på något 
sätt kunna avgöra om en till databasen eller samlingen nytillkommen text i tillräckligt 
hög grad kan anses vara en del av genren. Om så skulle vara fallet, bör den inkluderas i 
genren, vilket skulle föranleda att genrens idealvärde skulle räknas om. Genren skulle 
alltså inte längre vara statisk utan istället bli mer dynamisk. En sådan självlärande 
algoritm passar rent teoretiskt troligen bättre in i ett system som anser att genren 
teoretiskt enbart är ett medelvärde av sina komponenter. Nackdelen med detta 
tillvägagångssätt är att texter då också bör kunna trilla ur genrerna om deras stilistiska 
variabelvärde plötsligt efter en omräkning visar sig inte längre ligga inom genrens spann. 
En medelväg kring problemet är att istället manuellt ha möjligheten att inkludera texter in 
i den grupp av texter ur vilka genren beräknas. 
 
                                                 
154 Karlgren (2000), s. 51. 
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Det är möjligt att använda olika system för att skapa den genreindelning över liknande 
texter som ett stilistiskt söksystem kräver. Möjligen hade ett så enkelt tillvägagångssätt 
som att enbart använda likhetsalgoritmen i en vektoranalys givet ett tillräckligt gott 
resultat. Andra varianter som hade kunnat vara fruktsamma är att tillämpa någon form av 
modifierad ”Latent Semantic Indexing”. Den del som då skulle ha adopterats från denna 
modell är tanken att om exempelvis en användare önskar sig texter som påminner om tre 
andra namngivna texter, skall även resultat returneras från texter som tillhör samma 
genrekluster som de namngivna texterna. I en sådan modell får alltså hela texter ersätta 
”Latent Semantic Indexings” indextermer. Fördelen med ett sådant system är att då 
genrer i hög grad kan låta sig förklaras med Wittgensteins familjelikhet är det inte 
fördelaktigt att låta texterna betraktas som enskilda objekt. Istället bör texter ses som 
delar av hela stilistiska genrer där medparten av texterna delar medparten av de stilistiska 
markörerna med de övriga texterna. 
 
Om dessa stilistiska variabler i så hög grad påminner om vanliga semantiska 
indexeringstermer är frågan om även de stilistiska variablerna skall viktas självklar. 
Fördelen med detta är att det stilistiska särdrag som särskilt kännetecknar en genre bör 
framstå som än mer karakteristiskt om det i princip är unikt för den genren. Ett tankesätt i 
likhet med det som viktar indextermer mellan olika enskilda texter borde alltså för den 
stilistiska indexeringen kunna användas för att än tydligare markera skillnader mellan 
genrer. Ett sådant system kommer att eftersöka det som är ovanligt vanligt i varje genrer. 
Frågan är hur detta skall kunna identifieras. Vad skall det innebära att något är 
synnerligen karakteristiskt för en genre. Ett förslag är att någon form av tröskelvärde 
skapas, antingen ett låste värde, än bättre hade det varit om detta värde rent tekniskt hade 
kunnat lösas så att det kunde var dynamiskt och variera beroende på hur högt detta värde 
är i alla texter i datasamlingen. Ju fler texter som sedan har ett värde högre än detta 
tröskelvärde, desto mer signifikant får det anses vara för genren. Sålunda förflyttas 
storheten på variablerna i tf-idf formeln upp en nivå. Istället för att representera 
förekomsten av en term i ett specifikt dokument kommer tf istället att representera 
förekomsten av ett värde högre en ett visst tröskelvärde i alla dokument i genren. Idf- 
värdet däremot kommer i sådana fall representera det inverterade värdet av hur hög denna 
förekomst är bland alla genrer i datasamlingen. 
 
Även om ett system som bygger på att stilistsikt kunna indexera eller genreindela texter i 
huvudsak skall bygga på textens stil, är det rimligen så, att om vissa för genren 
karakteristiska nyckelord inkluderas in i genreklassificerande processen och sålunda 
skapar en hybridvariant, i samma anda som exempelvis Rauber och Müller-Rauber 
använder för sina genreklassificerande system, är det möjligt att bättre resultat kan 
uppnås. Nackdelen med detta förfaringssätt är att det direkt blir någon form av ad-hoc 
lösning. Användningen av icke-stilistiska delar måste då hela tiden kontrolleras så att de 
enbart blir ett hjälpmedel och inte det som i huvudsak bestämmer genretillhörigheten. 
 
Rimligen är det alltså fullt möjligt att i alla fall på ett någorlunda representativt sätt kunna 
även stilistiskt representera texter. Hade en, om den hade existerat fullt fungerande 
version av det ovannämnda systemet varit tillräckligt för att tillfredställa Nielsen? Detta 
är antagligen tveksamt då Nielsen anser genresystemet vara för rigitt och stelt för att 
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representera den skönlitterära textens viktigaste ingrediens, stilen. Om systemet istället 
utvecklats till att inte enbart kunna välja ur vilken genre användaren vill söka eller vilka 
texter han eller hon önskar att texten skall likna, utan istället låtit stilvariablerna varit fullt 
sökbara borde däremot även Nielsen ha varit nöjd. Samtidigt hade ett sådant system 
troligen varit oanvändbart beroende på sin komplexitet. Än så länge är antagligen varken 
de tekniska eller stilistiska kunskaperna tillräckligt utvecklade för att skapa ett system 
som automatiskt kan uppfylla de krav Nielsen ställer. 
 
Då Nielsen också anser att tesaurer enbart tvingar in texter till något som de inte är, hade 
han möjligen ansett det samma om genrer. Problemet med ett system som det ovan 
beskrivna är att om det inte använder färdigskapade genrer, i likhet med nerifrån – upp 
systemen är genrerna inte igenkännbara för användaren. Återigen uppstår då problemet 
att om ett system enbart skall beskrivas med dess egenskaper blir det inte begripligt. 
Troligen är ingen användare intresserad av en genres tekniska specifikationer. Möjligen 
är detta pris ett offer värt att betala. Namngivningsproblematiken kan kanske lösas. Om 
detta voro fallet hade troligen ett uppifrån – ner system varit att föredra. Detta hade 
undvikit flera av de fällor de ovan diskuterade problemet riskerar. Bland annat hade de 
aldrig tvingat in någon text i en genre den inte riktigt vore en del av. Genrerna hade 
verkligen varit representanter för sina litterära stilar. Några typdokument hade aldrig 
behövt specificeras. Istället hade i likhet med Rauber och Müller-Rauber 
självorganiserande karta kunnat användas. Då tanken bakom självgenererande tesaurer 
delvis är att dessa skall undvika de manuellt skapade tesaurernas möjliga subjektivitet 
hade rimligen självgenererande genrer också kunnat anses undvika detta. De beskriver, 
på samma sätt som de självgenererande tesaurerna sig ur det befintliga materialet. Detta 
är därför troligen ett system som även Nielsen hade funnit acceptabelt. 
 
Vad gäller de övriga teoretikerna har de inte många åsikter om stil, då detta inte för dem 
är av samma vikt som för Nielsen. Vad de hade haft för åsikt om ett system som detta är 
därför svårt att säga. Troligen hade inte Pejtersen fullt ut uppskattat tanken på att så stor 
fokus ligger på texten, även om det i detta fall inte är innehållet som sätts i fokus. 
Samtidigt så sätter ett system som detta i hög grad användaren i centrum, då det är denna 
som får en möjlighet att välja texter som skall påminna om den sökta texten. Beghtol 
däremot hade troligen varit förhållandevis positiv. Ett stilistiskt indexeringssystem är 
båda väl förankrat i befintlig forskning, i detta fall möjligen både litteraturvetenskap och 
lingvistik, samtidigt som det i väldigt hög grad är strikt denotativt. Slutligen Bell, vad 
hade hon antagit för position till ett system som det ovan skisserade? Argumenten för att 
hon skulle var positiv finns.  Hon anser, i likhet med Nielsen av åsikten att stil är väldigt 
fundamentalt för skönlitteratur. Som argument för att hon däremot skulle vara negativ är 
däremot flera. För det första anser hon att stil inte går att indexera. Dessutom anser hon 
också att tesaurer är av ondo, ord får aldrig pressas in i betydelser. Då, hur exakt än 
konstruerad, en stilistisk kvantifieringsalgoritm alltid kommer att behandla visa ord som 
synonyma, eller enbart räknas in i sin ordklass, är det troligt att Bell inte hade accepterat 
att en sådan egentligen kan beskriva en texts stil. Den hade troligen ansetts göra allt för 
stora förenklingar. 
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Ett alternativ vid skapandet av genrerna hade varit att istället för att låta den enskilda 
texten vara den minsta beståndsdelen, låta en hel författarproduktion analyserats 
gemensamt. Detta hade haft fördelen att textmängden hade blivit större, vilket möjligen 
hade givet bättre resultat. Dessutom hade det troligen varit önskvärt för många användare 
att samma upphovsman hade varit samlad i en genre. Dock är det en farlig generalisering 
att låta författarens stilistiska likhet mellan olika texter anses vara ett oomstritt faktum. 
Som både Karlgren och Beghtol påpekar så är det vanligt att författare förändrar sin stil 
mellan olika texter och i synnerhet förändras och utvecklas i stort sätt alla författare över 
sin livstid. Som ett exempel kan Stig Dagerman tas. Den språkmässiga skillnaden i hans 
novellsamling Nattens lekar är så pass stor, att det troligen hade varit svårt att genom 
språkval kunna identifiera skillnader.155 Att därför försöka se hela författares arbete som 
enheter är troligen inte produktivt vad det gäller att göra texterna mer lättfunna. Detta 
hade troligen enbart försvårat ett sådant arbete. 
 

5: Slutsats 
 
Att automatisk indexering kan vara effektiv för att i synnerhet genreindela skönlitteratur 
är högst troligt, men det är bara vissa små delar av processen som tjänar på att 
automatiseras. Den största frågan är alltså antagligen hur dessa olika fragment, där en 
automatisk behandling är effektiv på bästa sätt skall kombineras. Ett alternativ är att en 
stilistisk genreindelning genomförs, så att texter dels är sökbara efter ett antal erkända 
stilistiska genreindelningar, dels så att möjligheten erbjuds att ange texter som 
användaren önskar att den eftersökta texten skall påminna om i stil. Ett sådant system är 
uppenbart otillräckligt för att erbjuda det stora flertalet läsare ett effektivt sätt att hitta nya 
texter. Även om stilen är så pass viktig som Nielsen anser, är det otroligt att läsare inte i 
alla fall har vissa preferenser om vad texten faktiskt skall handla om. Därför bör detta 
stilistiska genreindelande söksystem kombineras med, antingen ett innehållsmässigt 
genreindelat system, eller med ett mera klassiskt indexringssystem som använde sig av 
indextermer i sökningen. 
 
Om det första alternativet väljs, så kommer kombinationen att bli att varje text kommer 
att bli genreklassificerad enligt två olika klassificeringssystem. Detta innebär att 
sökningen kommer bli ett system med olika ingångar, användaren väljer ur de båda 
systemen de genrer han eller hon är intresserad av. Därefter får de en lista med de träffar 
som är klassificerade i de genrer som var de eftersökta. Den sökmotor som genomför 
denna sökning bör troligen vara en enkel boolesk sökmotor. Möjligen kunde också en 
probabilistisk sökmetod användas. En sådan hade kunnat vara till hjälp genom att kunna 
sortera bort de angivna genrer som inte egentligen ger intressanta träffar genom att en 
lista presenteras för användaren, varefter möjligheten gess att välja de träffar som är mest 
intressanta. Troligen hade inte ett sådant system gett så pass mycket bättre resultat att det 
hade varit mödan värd. 
 

                                                 
155 Att det däremot genom tema, den för Dagerman typiska ångesten, är lätt att identifiera alla novellerna i 
samlingen som Dagermanska är en annan sak.  
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Om det andra systemet används å andra sidan kommer resultatet att bli någonting som i 
förhållandevis hög grad påminner om den stil- facett som Nielsen och i viss mån 
Pejtersen efterlyser. Texterna kommer att kunna eftersökas med hjälp av indextermer, 
men därtill kommer även det kunna väljas ur vilka stilistiska grupper som texterna skall 
hämtas från. Beroende på hur bra denna stilistiska genreindelning kommer att bli, 
kommer ett system som detta möjligen att kunna möjliggöra att exempelvis 
kiosklitteraturdeckare skiljs från mer avancerad litteratur som även den utspelar sig i 
någon form av deckarlik miljö. Det är möjligt att detta också är det närmaste det går att 
komma ett system som indexerar texters tolkning, denna heliga graal som alla 
skönlitterära indexeringsforskare har som det slutgiltiga målet utan att låsa en text vid en 
tolkning. Möjligen är det ju nämligen så, att olika skönlitterära texter har olika stort 
tolkningsutrymme. Av hundra personers olika tolkningar hade säkerligen tolkningarna av 
exempelvis Kafkas Processen vida överstiget antalet tolkningar kring Clancys 
Pelikanfallet. Medan Pelikanfallet troligen tolkas mera ordagrant, texten anses i huvudsak 
betyda det den bokstavligen säger är Processen mera öppen. Tolkningarna här kommer 
här möjligen sträcka sig från att processen är en sjukdom, till att den handlar om en 
ouppfylld önskan att gifta sig. Detta kan tänkas bero på att medan kontexten i en mera 
lättläst text ligger nära oss, är de texter med mera långtflygande tolkningsutrymme mera 
psykologiska, vilket föranleder att olika personer tolkar dem mycket mer olika. En 
egenskap som konkret i stor utsträckning skiljer dessa texter åt är deras stil. Möjligen är 
att det alltså möjligt att genom att i en sökning enbart välja texter ur vissa stilistiska 
genrer även genom detta bestämma tolkningsmöjlighet. Ett sådant system möjliggör inte 
för att tolkningarna görs sökbara, men det gör då i alla fall möjligheten att tolka sökbar. 
 
Båda dessa alternativ har fördelen att de kan sägas skapa ett system med ett antal olika 
öppningar eller ingångar. Antingen kan användaren ha klart för sig vilken stil han eller 
hon är ute efter, eller så är det innehållet som är klart specificerat. Detta möjliggör att 
sökningar kan bli relevanta, även om användaren bara har vag information om vad de vill 
ha. Ett sådant system är vad Saarti efterlyser. I hans vision skall även systemet vara 
holistiskt. Om ett system som det ovan beskrivna kan anses vara de är tveksamt, men 
vissa synergieffekter bör uppstå då det är möjligt att söka med hjälp av två så vitt skilda 
företeelser som stil och innehåll. 
 

5.1: Vidare forskning 
 
Det hade naturligtvis väldigt intressant att testa om ett system som de ovan beskrivna, i 
synnerhet systemet med dubbel genreindelning faktiskt hade varit effektiva att göra 
skönlitteratur mer lättfunnen. Ett sådant praktiskt test hade därtill säkerligen visat på en 
mängd andra problem än vad en teoretisk diskussion som denna har gjort. 
 
Ytterligare ett område som uppsatsen inte täcker är den väldigt spännande problematiken 
som uppstår när olika språk skall behandlas. Att engelskan är det språk som stora delar av 
forskningen gjorts om kan säkerligen förklaras med att det är ett så dominant språk inom 
forskarvärlden, men även att det är ett av de språk som har minst avancerad, det vill säga 
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en förhållandevis enkel, grammatik. Att applicera vissa av de beskrivna modellerna på 
svenska hade troligen lätt till en hel del intressanta upptäckter.  
 

6: Sammanfattning 

 
Uppsatsen diskuterar vad automatisk textbehandling kan bidra med för att indexera och 
genreklassificera skönlitteraturen. För att göra detta undersöks dels vilka problem det 
finns med att indexera skönlitteratur, dels vilka möjligheter tekniken för automatisk 
textbearbetning ger. En fundamental fråga för indexering av skönlitteratur är hur frågan 
om hur skönlitterära texter får sin mening, det vill säga, hur processen går till då texter 
tolkas. För att besvara detta, samt påvisa att det är rimligt att anta att språket är 
kontextbundet, textens mening skapas vid lästillfället och att tolkningen baseras på 
läsarens kontext, används tre olika språk- och litteraturvetenskapliga teorier, nämligen 
Wittgensteins språkspelsteori, Barthes teori om författarens död samt Ricoeurs teori om 
kontextbundna tolkningar. 
 
Wittgensteins språkspelsteori säger att språkets mening bestämmes av i vilket språkspel 
det används. Ett sådant språkspel kan kortfattat förklaras med att språkspelet är de 
konventioner och regler som deltagarna i samtalet har satt upp för att samtalet och 
informationsutbytet skall fungera. Dessa regler är i hög grad bundna till vilken kontext 
samtalet förs. Olika uttryck har olika betydelse i olika sammanhang. Språkets betydelse 
ges alltså av sitt sammanhang, sin kontext. Det finns alltså ingen direkt koppling, någon 
form av absolut referens, mellan ett ord och ett föremål i världen. Alla sådana referenser 
är, generellt sätt, kortvariga och kontextbundna. 
 
Barthes och Ricoeurs teorier påstår kortfattat att en texts innehåll skapas i interaktionen 
mellan läsaren och texten. Efter att textens skapare, författaren, har lämnat texten ifrån 
sig har han ingen påverkan över vad textens mening skall antas vara. Författaren bör 
betraktas som död. Om så inte görs, författaren inte dödförklaras, blir inte läsandet ett 
personligt sökande efter textens mening, utan istället enbart ett sökande efter den rätta 
meningen, någon form av författarintention, texten kan alltså i sådana fall läsas felaktigt. 
Istället för detta sökande efter en författarintention, bör textens mening uppstå då läsaren 
läser in sin egen kontext i texten. Texten läses utifrån sin läsares horisont, vilket medför 
att de tolkningar varje läsare gör blir individuella. Alla tolkningar blir således lika riktiga, 
men knappast lika intressanta. 
 
Problemet hur skönlitteratur skall indexeras, automatiskt men i synnerhet manuellt, har 
diskuterats och beforskats de sista decennierna. De huvudsakliga tvistemålen som 
debatterats kan sammanfattas i ett antal frågor som det inte finns konsensus om hur de 
skall lösas. De ledande teoretikerna har alla olika lösningar på dessa problem, vilka är 
som följer: 
 

• Skall även texters konnotativa delar indexeras, eller skall enbart de denotativa 
indexeras? 
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• Om de konnotativa delarna indexeras, hur skall detta gå till? Skall 
författarintention, etablerade tolkningar eller indexerares tolkningar användas? 

• Är det viktigaste att systemet är användarvänligt och fungerande, men då 
möjligen med ett antal ologiskheter och ad- hoc lösningar, eller är det viktigast 
att systemet har en teoretisk styrka och är konsekvent och logiskt uppbyggt? 

 
Liksom forskningen om indexering av skönlitteratur har även forskningen om automatisk 
textbearbetning gått framåt med stormsteg de senaste decennierna. I dagens läge finns 
flera möjligheter att automatiskt bearbeta text. Texter kan idag automatiskt indexeras 
eftersitt semantiska innehåll. Därtill kan även lingvistisk analys användas för att 
kombinera ihop enskilda ord till indextermer bestående av flera ord. För att förbättra 
resultaten av en sådan indexering kan tesaurer användas, både manuellt likväl som ur 
texten automatiskt genererade. Slutligen är det även, med mer eller mindre god precision 
möjligt att med hänseende på textens stil, genreindela text.  
 
Dessa olika tekniska möjligheter är på olika sätt behjälpliga till olika aspekter av den 
skönlitterära indexeringen. Ingen av de tekniska hjälpmedlen fungerar för att förbättra 
alla aspekter, men genom att belysa olika fragment av problematiken, kan olika aspekter 
av indexeringen förbättras. Genom tillexempel kombinera en sökning på skönlitterära 
litteraturens stil med en sökning på den skönlitterära litteraturens innehåll kan troligen 
ganska bra resultat uppnås. 
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