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Abstract: The aim of this thesis is to investigate librarians’ experiences 

and opinions about a system for fiction retrieval based on the 
subject headings list Att indexera skönlitteratur. I want to 
know if librarians experience that subject headings searches 
for fiction literature are a good working tool, if there 
according to librarians are other resources and means that 
makes fiction available and searchable, and how they 
estimate the possibility of non-professionals to use subject 
headings for fiction retrieval. Six librarians at public libraries 
in Göteborg where interviewed. The interviews dealt with 
their work with fiction literature, their experiences of subject 
headings as a fiction retrieval tool, and with their contacts 
with patrons. The study revealed a great variation among the 
six librarians. Some said they used subject headings 
regularly and found them useful for fiction retrieval, while 
others said subject headings had a minor role in their work 
with fiction. As alternatives to subject headings where 
mentioned handbooks that describe fiction literature, the 
competence of librarians, shelf classification and exhibitions. 
Some librarians thought most patrons have limited use of 
subject headings, while others thought subject headings can 
be a good help for patrons. It is a common experience among 
the librarians that students ask for fiction dealing with 
certain subjects, and a common view that students above 
others can benefit from subject headings. To improve the 
retrieval of fiction in public libraries in Göteborg it is 
suggested that the structure of the subject headings list is 
exposed to the persons searching. 
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1. Inledning 

För några år sedan skrev jag tillsammans med en kurskamrat en mindre uppsats om 
indexering av skönlitteratur. Under arbetets gång stötte vi på en formulering som 
fastnade åtminstone hos mig och vars sanning tycktes bekräftas alltmer ju längre jag 
sysslade med ämnet. Formuleringen löd ungefär som så att ämnesordsindexering måste 
ses som det möjligas konst. Inför inlämningen av den där uppsatsen ville jag gärna 
citera stycket och ägnade vad jag minns ganska mycket tid åt att bläddra i olika böcker 
och pappersbuntar, men jag hittade det inte. Det fick komma med ändå fast inte 
ordagrant och utan källhänvisning. Den här lilla historien har för mig blivit en bild av 
någonting viktigt som har med indexering av skönlitteratur att göra.   
 
Den skönlitterära utgivningen i Sverige omfattade vid senaste sekelskiftet 1 880 titlar, 
barn- och ungdomsböcker undantagna. År 2006 var siffran 2 449.1 Det är en om inte 
ofattbar så åtminstone ogripbar mängd böcker. Ingen kan hinna läsa mer än en bråkdel 
av dem, men många kommer att läsa några stycken och alla kommer att läsas av några. 
De här böckerna utspelar sig i olika tider och på olika platser, de handlar om människor 
av olika slag och om de mest skiftande saker. Men hur ska de hitta sina läsare, eller 
mindre poetiskt: hur ska läsarna hitta till böckerna? Att beskriva innehållet i böckerna 
med hjälp av ämnesord som görs sökbara i en bibliotekskatalog är ett sätt. Det är kanske 
inte ett alltigenom perfekt sätt, men heller inte mycket sämre än slumpen, 
förlagsreklam, recensioner, samtal vid middagsbjudningar och de tusen andra saker som 
avgör vilken bok vi läser. 
 
Under arbetet med denna magisteruppsats dök stället med det där om det möjligas konst 
upp igen och jag skrev ned det i ett av mina kollegieblock. Jag genomförde mina 
intervjuer, började skriva och fick annat att tänka på, och så några veckor före 
inlämning stötte jag på anteckningen i ett av mina block: ”Ämnesordsindexering som 
det möjligas konst Rosfelt & Hellsten s. 26.” Den boken lämnade jag tillbaka till 
biblioteket någon gång före jul. Men nu vet jag var jag kan hämta citatet om jag skulle 
behöva använda det någon gång. 

1.1 Bakgrund 
Indexering av skönlitteratur är en verksamhet som har tilldragit sig en hel del intresse i 
Sverige under senare år. Tittar man bland de magisteruppsatser i biblioteks- och 
informationsvetenskap som lagts fram vid Bibliotekshögskolan (BHS) under senare år 
finner man flera med anknytning till ämnet, och hela fyra stycken bara från 2006. Detta 
intresse kan sättas i samband med Svensk Biblioteksförenings utgivning av Att indexera 
skönlitteratur, en tredelad ämnesordslista för skönlitteratur, utgiven år 2004. Syftet med 
denna är att ”ge ett instrument för en mer professionell, enhetlig och rationell indexering 
för att underlätta sökandet efter och identifieringen av skönlitteratur i 
bibliotekskataloger och databaser.”2 
 
Skönlitteratur har indexerats i Sverige även före 2004, men då ofta på lokala initiativ 
och med olika tillvägagångssätt. I Mölndal exempelvis, där systemet heter EDVIN, har 

                                                 
1 Statistik ur Nationalbibliografin – Böcker. Siffrorna avser i Nationalbibliografin registrerade 
monografiska publikationer. 
2 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 8. 
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man byggt upp sin ämnesordslista parallellt med själva indexeringsarbetet.3 I Malmö, 
vars indexering av skönlitteratur var föremål för en undersökning vid mitten av 90-talet 
och jämfördes med EDVIN, valde man istället att indexera med ämnesord ur 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek.4   
 
Men det har också genomförts en mer central indexering av skönlitteratur. 
Bibliotekstjänst, som säljer varor och tjänster till svenska bibliotek, har indexerat 
skönlitteratur sedan 1989. Ämnesorden har lagts in i posterna i databasen BURK som är 
vida spridd på svenska folkbibliotek. Indexeringen har tidigare utgått från tesaurusarna 
Kompass i bokskogen (barn- och ungdomslitteratur) och Tesaurus för återsökning av 
skönlitteratur (vuxenlitteratur) men sedan mars 2005 respektive januari 2006 använder 
man Att indexera skönlitteratur.5  
 
På Göteborgs folkbibliotek indexeras skönlitteraturen utifrån Att indexera 
skönlitteratur. Man köper in poster från Bibliotekstjänst men gör egna ändringar och 
tillägg. Ansvarig för detta är Ute Hummel på Stadsbiblioteket. Hon ingick i 
Specialgruppen för indexering av skönlitteratur och ingår nu i den redaktionskommitté 
som ansvarar för uppdateringar av ämnesorden. Indexeringsarbetet påbörjades redan år 
2000, alltså flera år innan ämnesordslistorna publicerades i färdigt skick. Ämnesorden 
förs in i de bibliografiska posterna i den lokala katalogen och blir sökbara i Göteborgs 
folkbiblioteks OPAC:er och via bibliotekets webbplats. Man har ingen separat katalog 
för skönlitteraturen, utan användaren begränsar sin sökning till denna genom att skriva 
in skönlitteratur i fälten Valfria sökord eller Ämnesord tillsamman med de andra 
sökorden. 

1.2 Problemformulering 
Att indexera skönlitteratur har nu använts i några år på svenska bibliotek, även om det 
är oklart exakt vilka och hur många bibliotek som använder den.6 Dock har den redan 
fått stor betydelse för hur skönlitteratur indexeras i Sverige, bl.a. genom att 
Bibliotekstjänst beslutat indexera utifrån den och att ett så stort biblioteksområde som 
Göteborg använder den för sin indexering.  
 
Hur fungerar den då i praktiken? Har ämnesordsindexeringen gjort att 
biblioteksanvändare lättare kan söka efter och hitta skönlitteratur efter önskemål och har 
bibliotekarierna fått ett användbart arbetsredskap? Att indexera skönlitteratur har 
uppmärksammats från akademiskt håll, och olika aspekter av den har undersökts i 
studentuppsatser under senare år. Det jag framför allt har kommit att intressera mig för 
är hur ämnesordsindexeringen av skönlitteratur kommer till praktisk användning på 
folkbibliotek. När jag skulle påbörja arbetet med min examensuppsats ville jag göra en 
sorts utvärdering av ämnesordslistorna – med alla de begränsningar en magisteruppsats 
för med sig.  
 
Ett ämnesordssystem kan testas och undersökas på en mängd olika sätt. Man kan låta 
olika personer indexera samma dokument och se hur stor överensstämmelse som finns 
vad gäller termer och indexerade aspekter. Man kan jämföra olika ämnesordslistor och 
tesaurusar vad gäller sådant som fasettstruktur och indexeringsdjup. Man kan 
                                                 
3 Ekvall & Larsson (1997) s. 81 
4 Andersson & Holst (1996) s. 81. 
5 Information om bibliografiska tjänster (2006) s. 8-9. 
6 Protokoll från möte i redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur, 2006-04-24. 
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genomföra testsökningar eller göra observationer av när olika personer gör sökningar. 
Med mitt intresse för ögonen framstod det som mindre intressant att genomföra 
konsistensberäkningar, delvis för att det har gjorts flera sådana undersökningar och 
överensstämmelsen mellan olika indexerare har visat sig vara tämligen låg, men framför 
allt för att jag med en sådan metod inte skulle kunna sluta mig till hur systemet fungerar 
i praktiken. Inte heller en jämförelse mellan olika ämnesordslistor och tesaurusar kan ge 
besked om detta. Testsökningar eller observation av andra personers sökningar skulle 
kunna vara en framkomlig väg, men t.ex. kan det innebära svårigheter att uppställa bra 
och realistiska kriterier för ett relevant dokument.  
 
Jag tyckte att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning i nära anslutning 
till bibliotekspraktiken, och beslöt att bygga min undersökning på intervjuer av 
bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek där Att indexera skönlitteratur ligger till 
grund för skönlitteraturindexeringen. Jag tänkte från början även intervjua 
biblioteksanvändare, men av utrymmesskäl och för att jag var osäker på hur jag skulle 
få tag på användare med erfarenhet av och insikter i ämnesordssökning, släppte jag den 
delen. Bibliotekarier är den grupp som kan antas ha störst praktisk erfarenhet av hur 
ämnesordssökningar fungerar och används på folkbibliotek, och min förhoppning var att 
de även skulle ha en viss uppfattning om vanliga användares användning.  
 

1.2.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka bibliotekariers erfarenheter av och 
uppfattningar om ett system för ämnesordsåtervinning av skönlitteratur som bygger på 
Svensk Biblioteksförenings år 2004 publicerade ämnesordslistor Att indexera 
skönlitteratur. Närmare bestämt undersöker jag sex bibliotekariers på folkbibliotek i 
Göteborg erfarenheter av att använda ämnesordssökningar av skönlitteratur i sitt dagliga 
arbete. Jag vill också veta hur man ser på alternativen till ämnesord för återvinning och 
tillgängliggörande av skönlitteratur, samt hur bibliotekarierna bedömer 
ickeprofessionella användares möjligheter att söka efter skönlitteratur med hjälp av 
ämnesord. 
 

1.2.2 Frågeställningar 
För att uppnå mitt syfte har jag utgått från följande tre frågeställningar: 
 
Upplever bibliotekarier att ämnesordssökningar efter skönlitteratur fungerar väl och är 
ett bra arbetsredskap? 
 
Finns det enligt bibliotekarier jämte ämnesorden andra hjälpmedel och resurser som gör 
skönlitteraturen tillgänglig och sökbar utifrån dess ämne? 
 
Hur bedömer bibliotekarier de ickeprofessionella användarnas möjligheter att använda 
ämnesord för att söka skönlitteratur? 
 

1.2.3 Problemavgränsningar 
Jag har begränsat min undersökning till ett system för ämnesordsåtervinning av 
skönlitteratur, nämligen det som finns på Göteborgs stadsbibliotek, där indexeringen 
utgår från ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur. Detta är viktigt att hålla i minnet, 
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eftersom sådant som indexeringspraxis och katalogens gränssnitt varierar mellan olika 
kommuners bibliotek, även om det är samma ämnesordslista som ligger till grund för 
själva indexeringen. Och sådana variationer påverkar förstås i sin tur användbarhet, 
tillgänglighet och användarnas upplevelser av systemet.  
 
Vidare har jag valt att endast undersöka en användargrupps, bibliotekariernas, 
erfarenheter av att använda systemet. Hur andra använder systemet kan jag inte sluta 
mig till annat än genom de intervjuade bibliotekariernas iakttagelser, vilka förstås är en 
relativt osäker källa.  
 
Jag har inte gjort någon skillnad mellan barn- och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur, 
utan i mina frågor till bibliotekarierna har jag talat om skönlitteratur i allmänhet.  
 
När jag i fortsättningen talar om skönlitterära verks ämne eller ämnesinnehåll avser jag, 
om inget annat anges, ämne i den betydelse som ordet har i begreppen ämnesord och 
ämnesordslista. Ämne är helt enkelt det som beskrivs med ämnesord, vilket innebär att 
sådant som genre, tema, form, personer, tider och händelser allt tillhör vad jag menar 
med en boks ämne.  

1.3 Disposition 
Kapitel 2 innehåller en forskningsöversikt där jag går igenom olika uppfattningar om 
vad ämnesordsindexering av skönlitteratur bör omfatta. Jag redogör för några olika 
system för indexering av skönlitteratur samt går igenom ett antal studier som behandlar 
indexering och återvinning av skönlitteratur. 
 
Kapitel 3 handlar om den metod jag arbetat med. Här beskrivs den naturalistiska 
intervjun och vad som utmärker den. Jag presenterar de intervjuade bibliotekarierna, 
diskuterar urval och redogör för hur intervjuerna gick till. Jag visar också hur jag har 
gått till väga vid analysen av intervjumaterialet.  
 
Kapitel 4 består av resultatredovisning. Resultaten presenteras i tre avsnitt och syftar till 
att ge en fyllig bild av vad som framkommit under intervjuerna. 
 
Kapitel 5 innehåller mina slutsatser och ägnas åt besvarande av uppsatsens 
frågeställningar, diskussion om undersökningens resultat samt förslag för vidare 
forskning. 
 
Kapitel 6 består av en sammanfattning av uppsatsen.   
 
Efter litteraturförteckningen återges i en bilaga den intervjuguide som användes vid 
intervjuerna. 
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2. Forskningsöversikt 

I slutet av 1990-talet skrev Jarmo Saarti, redaktör för den finska tesauruen för 
skönlitteratur Kaunokki, att återvinning av skönlitteratur på senare år seglat upp som ett 
intressant specialområde inom biblioteks- och informationsvetenskap. Han sätter denna 
utveckling i samband med ett antal olika faktorer, men de båda viktigaste är att det finns 
ett behov av system för återvinning av skönlitteratur och att det finns tekniska 
möjligheter att utveckla sådana system. Behov av ämnesåtkomst kan mycket väl antas 
ha funnits tidigare, men övergången till digital distribution och nya medieformer, t.ex. 
ljudböcker och e-böcker, har kastat nytt ljus över problemen med de traditionella 
systemen. Datoriseringen har gjort att det idag finns goda möjligheter att konstruera 
snabba och effektiva återvinningssystem där olika söktermer kan kombineras. Dessutom 
har det visat sig att fritextsökning, som ofta kan vara effektivt när det gäller 
facklitteratur, fungerar dåligt för att återvinna skönlitteratur.7 
 
De traditionella sätten att beskriva skönlitteratur i de generella klassifikationssystemen 
har enligt Saarti utgått från tre aspekter: för det första sort eller genretillhörighet 
(”literary kind”), för det andra publiceringsår samt för det tredje ursprungsland och/eller 
författare. En sådan beskrivning utesluter möjligheten att beskriva vad ett skönlitterärt 
verk handlar om. På hyllan har skönlitteraturen vanligen ordnats alfabetiskt efter 
författarnamn, men det har också förekommit att man brutit ut vissa genrer eller att man 
skiljt mellan seriös skönlitteratur och rekreationslitteratur. Man har även gjort försök att 
klassificera hela skönlitteraturbeståndet och låta detta ligga till grund för 
hylluppställningen.8 
 
Forskning på området har emellertid visat att skönlitteraturens ämnesinnehåll är 
mångfasetterat, och det finns idag en brett omfattad uppfattning att beskrivningen av 
skönlitteratur i återvinningssystemen bör kunna återspegla denna mångsidighet. Därför 
är det idag i princip uteslutande olika fasetterade system som diskuteras inom fältet, och 
dessa lämpar sig inte alls för hylluppställning, som ofrånkomligen är endimensionell.9 
 

2.1 Olika uppfattningar om vilka aspekter som bör indexeras 
Det finns olika uppfattningar om vilka aspekter av ett skönlitterärt verk som bör 
indexeras. En viktig skiljelinje går mellan å ena sidan de som menar att endast 
denotativa element, det som s.a.s. finns i ett skönlitterärt verk, t.ex. personer, miljöer 
och händelser ska beaktas, och å andra sidan de som menar att konnotativa element, 
d.v.s. mer tolkningsbara aspekter som tema eller läsupplevelse också bör beaktas.10  
 
En välkänd företrädare för den förra ståndpunkten är den kanadensiska forskaren Clare 
Beghtol som utvecklat ett klassifikationssystem för skönlitteratur kallat Experimental 
Fiction Analysis System eller EFAS. Beghtol menar att man bör undvika att lägga 
tolkningar till grund för klassifikationen, och argumenterar för att det finns fyra 
någorlunda konstanta kategorier som innehållsanalysen bör begränsas till: personer, 

                                                 
7 Saarti (1999), s. 85. 
8 Saarti, Aspects and methods…, s. 2. 
9 Saarti, Aspects and methods…, s. 2. 
10 Saarti (1999), s. 86. 
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händelser, tid och plats. Dessa fyra kallar hon skönlitteraturens datakategorier, och de 
motsvaras av de fyra huvudfasetterna i EFAS.11 
 
Beghtols minimalism har fått kritik av dansken Hans Jørn Nielsen, lärare på 
bibliotekshögskolan i Ålborg, som menar att genre, narratologi, stil, tema och 
litteraturhistorisk kontext är nog så viktiga aspekter av ett skönlitterärt verk och att de 
därför bör göras sökbara i återvinningssystemet. Nielsen har en bakgrund som 
litteraturvetare och tar avstamp i litteraturvetenskaplig teoribildning. Han påpekar att 
det inom litteraturvetenskapen finns en mängd olika perspektiv och riktningar vars 
inflytande varierar över tid, och menar att det logiskt sett finns två olika sätt att förhålla 
sig till denna variation. Antingen ger vi upp försöken att skapa ämnestillgång till 
skönlitteraturen, eller så försöker vi definiera ett antal möjliga läsarter och antar att det 
trots allt måste finnas några kvalificerade möjligheter att ta sig fram. Nielsen har inte 
skapat något eget system för indexering eller klassifikation, men utöver Beghtols 
kategorier föreslår han en beskrivning av hur ett verk är skrivet, verkets 
litteraturhistoriska position samt en mer sammanfattande beskrivning av vad det handlar 
om, alltså tema.12   
 
Annelise Mark Pejtersen kan sägas företräda ett tredje svar på frågan om vad som bör 
indexeras. När hon på 1970-talet påbörjade arbetet med att skapa ett system för 
ämnesbeskrivning av skönlitteratur utgick hon från ett stort antal autentiska låntagare-
bibliotekariesamtal. Hon ville få en bild av hur användare beskriver skönlitterära verk 
och låta detta ligga till grund för vilka aspekter av skönlitteraturen som indexeras. 
Användarnas beskrivningar rörde sådant som författarens avsikter, författarens 
värderingar och bokens fysiska egenskaper jämte aspekter som tid, plats och personer.13 
Resultaten från dessa användarundersökningar låg sedan till grund för hur Pejtersens 
system Analysis and Meditation of Publications eller AMP, kom att se ut med fyra 
fasetter eller dimensioner: ämne, ram, författarens avsikter och tillgänglighet. Pejtersen 
väjer alltså inte för att ha med konnotativa aspekter som kan visa sig vara 
svårindexerade, men medan Nielsen utgår från litteraturvetenskaplig teori, utgår hon 
från hur folkbibliotekens användare beskriver skönlitteratur. Detta medför att AMP 
jämte mer denotativa termer även kom att innehålla ord för bl.a. läsupplevelse, 
tillgänglighet och författarens intentioner. 
 
Olika saker kan ligga bakom sådana här skilda uppfattningar om vilka aspekter som bör 
beaktas vid beskrivningen av skönlitteratur. En är förstås vad man vill uppnå. Syftar 
man som Beghtol till att skapa ett system med klassifikationskoder, eller tycker man 
som Pejtersen att en klar distinktion mellan klassifikation och indexering är av mindre 
betydelse och inte avser att skapa klassifikationskoder så får det betydelse. Vidare kan 
det ha betydelse om man som Beghtol främst har forskningsbibliotekens behov för 
ögonen, eller om man som Pejtersen utgår från folkbibliotekens användare. Men det 
handlar också om val som måste göras mellan oförenliga positiva sidor hos ett system, 
t.ex. mellan största möjliga stringens och objektivitet å ena sidan och användarvänlighet 
å den andra (sedan kan man diskutera vad användarvänlighet, och för den delen 
objektivitet, är).  
 

                                                 
11 Beghtol (1994), s. 125 f. 
12 Nielsen (1997), s. 172, 179. 
13 Subject access to Scandinavian fiction literature (1996), s. 21. 
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Saarti menar att författarens intentioner är den mest problematiska dimensionen i 
Pejtersens system, eftersom den måste bygga på en tolkning, och speciellt är så fallet 
med underkategorin känslomässig upplevelse som inte finns i verket utan i läsaren.14 
Vad som finns är visserligen en knivig fråga som det finns skäl att uttala sig med 
försiktighet om, men det torde stå klart att det är svårt att på ett objektivt eller 
intersubjektivt hållbart sätt ange vilken känsla en bok ger upphov till. En vits är rolig för 
den som uppskattar den, inte för andra. Men Saarti är inte främmande för att det kan 
finnas skäl till att indexera även svårpreciserade saker. I en överblick över några olika 
system noterar han att inget av dem anger estetiskt eller moraliskt värde. Detta kan trots 
allt sägas vara en viktig, om inte t.o.m. den viktigaste, aspekten av ett estetiskt objekt, 
påpekar han. Dessutom, med tanke på alla litterära priser och kritiken i pressen, verkar 
det som att användare är intresserade av en värderande bedömning av konst.15   
 

2.2 Några olika system för ämnesbeskrivning 
Även om det på många håll länge varit svårt att söka skönlitteratur utifrån 
ämnesinnehåll med hjälp av bibliotekens återvinningsresurser så har det under hela 
1900-talet gjorts försök att beskriva och ordna skönlitteraturen på sätt som tar hänsyn 
till innehållet. De första försöken gjordes kring sekelskiftet 1900, alltså ungefär 
samtidigt som flera av de idag använda generella klassifikationssystemen utarbetades. 
Man kan göra en indelning av de olika systemen för ämnesbeskrivning av skönlitteratur 
i två grupper: å ena sidan system som utgår från ett generellt klassifikationssystem som 
ursprungligen inte avsetts för skönlitteratur, och å andra sidan system som skapats 
speciellt för skönlitteratur. I den senare gruppen kan man vidare skilja mellan system för 
identifikation av genrer, system för enskilda genrer samt system för alla sorters 
skönlitteratur.16 
 
Nedan kommer jag enbart att ta upp system av den sista typen. Jag har också valt att 
avgränsa mig till Norden, och till system som har använts på nordiska folkbibliotek. De 
tre systemen är för det första den danska AMP och den därpå byggda OPAC:en 
Boghuset, för det andra den finska tesaurusen Kaunokki, omdöpt till Bella  när den 
översattes till svenska, samt för det tredje den svenska ämnesordslistan Att indexera 
skönlitteratur. I ett historiskt och internationellt perspektiv är de tre systemen ganska 
lika. 

2.2.1 AMP och Boghuset 
Pejtersens AMP består av fyra fasetter – dimensioner med hennes ord – med tillhörande 
kategorier. 
 
1. Författarens avsikt 

känslomässig upplevelse 
insikt och information 
pedagogiska avsikter 

 framhävande av visst idéinnehåll 
 
2. Ram 

                                                 
14 Saarti (1999), s. 87. 
15 Saarti (1999), s. 87. 
16 Karlsson & Kristenson (2003), s. 32 
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 tid och plats 
 geografisk, historisk, social, yrkesmässig miljö 
3. Ämne 
 aktivitet och händelseförlopp 
 psykologisk utveckling och beskrivning 
 sociala relationer 
4. Tillgänglighet 
 bokens/dokumentets fysiska egenskaper 
 läsbarhet 
 typografi 
 format 
 utgivare17 
 
Eftersom behov och bestånd varierar mellan olika bibliotek har AMP inte delats in i 
underavdelningar under kategorinivån. Dimensionerna och kategorierna är inte 
ömsesidigt uteslutande utan överlappar delvis varandra, och det finns inte någon strikt 
logisk ordning mellan kategorierna, varför det i princip skulle gå att lägga till nya om 
behovet uppstod. Pejtersen erkänner villigt att AMP inte är ett klassifikationssystem i 
traditionell bemärkelse, men hon menar att det vore lika fel att kalla det ett system för 
indexering, eftersom det inte listar bokegenskaperna alfabetiskt utan i meningsfulla 
grupper. Ämnesbeskrivningen av ett verk är inte tänkt att ge upphov till 
klassifikationskoder i vanlig bemärkelse, så det är inte nödvändigt att använda ord från 
varje kategori, och det är omvänt möjligt att använda flera ord från samma kategori för 
att beskriva ett verk. 18 
 
Indexeringsspråket är baserat dels på internationell tesaurusstandard, dels på det 
språkbruk och de koncept användare har funnits använda för att beskriva skönlitteratur. 
Specificiteten, d.v.s. hur specifikt något kan beskrivas (schäfer är mer specifikt än hund 
som i sin tur är mer specifikt än husdjur) är dock något högre än användarnas.19 
 
Boghuset, på engelska The Book House, är ett OPAC-system för återvinning av 
skönlitteratur där ämnesbeskrivningen görs utifrån en vidareutveckling av AMP. Det 
konstruerades i ett samarbete mellan konstnärer, ingenjörer, programmerare och 
informationsvetare och prövades på danska folkbibliotek under 1980-talet.20 
Ambitionen var att skapa ett återvinningssystem som utgår från användarnas behov och 
sökstrategier, och man försökte därför möjliggöra ett stort antal söksätt. Användaren 
kunde välja mellan att använda tangentbord eller mus, välja mellan tre olika databaser 
(barn- och ungdomslitteratur, vuxenlitteratur eller både och), samt välja mellan fyra 
olika sökstrategier: analytisk sökning, analogisökning, browsning bland ikoner samt 
browsning bland bokbeskrivningar.21 Boghuset utvärderades i en stort upplagd 
undersökning 1988 vars resultat redovisas i avsnitt 2.3 nedan. 

                                                 
17 Goodstein & Pejtersen (1989) s. 11.  
18 Subject access to Scandinavian fiction literature (1996) s. 21-22. Faktum är att återgivningen av AMP 
varierar mellan olika källor, vilket möjligtvis beror på att systemet modifierats efterhand. Uppställningen 
ovan är min egen översättning av en återgivning från 1989. 
19 Subject access to Scandinavian fiction literature (1996) s. 23. 
20 Goodstein & Pejtersen (1989) s. 5-7. 
21 Goodstein & Pejtersen (1989) s. 21. 
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2.2.2 Kaunokki och Bella 
Kaunokki är en finsk tesaurus för indexering av fiktivt material (romaner, diktsamlingar, 
film etc.). Kaunokkis första upplaga gavs ut år 1996, och en svensk översättning under 
namnet Bella publicerades år 1997. Termerna är indelade i sex fasetter: 
 
1. Termer som beskriver genrer 
2. Termer som beskriver händelser, motiv och teman 
3. Termer som beskriver personer 
4. Termer som beskriver miljöer 
5. Termer som beskriver tider 
6. Termer som beskriver annat, främst tekniska och typografiska aspekter22 
 
Kaunokki  är skapad utifrån folkbibliotekens behov och utelämnar bl.a. många 
litteraturvetenskapliga termer. Tesauruskonstruktionen valdes för att stämma överens 
med andra tesaurusar utgivna av Helsingfors universitetsbibliotek. 
Redaktionskommittén utgick från tidigare studier, där kategorierna händelser, personer, 
miljö och tid enligt Saarti kommit att framstå som skönlitteraturindexeringens 
huvudkategorier. Till dessa fyra lades fasetten för genretermer, vilket motiverades med 
att den korresponderar med klassifikationsteoretikern S. R. Ranganathans 
personlighetsfasett i dennes formel PMEST (personality, matter, energy, space, time), 
där M, E, S och T kan sägas motsvara händelser, personer, miljö och tid. Fasetten för 
annat motsvaras å sin sida åtminstone delvis av AMP:s dimension Tillgänglihet.23  
 
Tre typer av relationer mellan termer visas i Kaunokki. För det första 
ekvivalensrelationer (ANVÄND och ET – ersatt term), för det andra hierarkiska 
relationer (VT – vidare term och ST – snävare term) och för det tredje associativa 
relationer (RT – relaterade termer).24  
 
Utifrån resultaten av provindexeringar har man bestämt att varje verk ska indexeras med 
omkring 10-15 termer. I Finland indexeras sedan 1998 skönlitteraturen centralt med 
hjälp av Kaunokki.25 
 
Det fanns tankar på att låta Bella ligga till grund för indexeringen av skönlitteratur på 
svenska folkbibliotek, men dessa övergavs. Undersökningar har visat att tesaurusar är 
starkt kulturbundna.26 Däremot har Kaunokki haft inflytande över det arbete med en 
svensk ämnesordslista som 2004 resulterade i Att indexera skönlitteratur. I likhet med 
Kaunokki låter man i denna Ranganathans PMEST-formel utgöra grundstrukturen i 
ämnesordslistan, och man lät också termerna i Bella ingå i den kökkenmödding av ord 
från olika ämnesordslistor och tesaurusar ur vilken de ingående orden hämtades.27 
  

                                                 
22 Saarti (1999) s.89. 
23 Saarti (1999) s. 89-90. 
24 Selin (2006) s. 24. 
25 Saarti (1999) s. 90. 
26 Karlsson & Kristensson (2003) s. 38. 
27 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 9-10. 
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2.2.3 Att indexera skönlitteratur 
Att indexera skönlitteratur publicerades i tre delar år 2004: en handledning, en 
ämnesordslista för barn- och ungdomslitteratur samt en ämnesordslista för 
vuxenlitteratur. Vuxenlistan består av följande sex huvudfasetter och 22 grupper: 
 
I Genre 
 1. Genre 
II Tid 
 2. Tidsperioder och epoker 
III Plats 
 3. Geografi 
 4. Miljöer 
IV Ämne  
 5. Människan 
 6. Familj och relationer 
 7. Skola, språk och undervisning  
 8. Sjukdom och hälsa 
 9. Ekonomi och näringsliv  
 10. Politik och samhälle 
 11. Brottslighet och sociala problem 
 12. Krig och fred  
 13. Historiska händelser och företeelser 
 14. Folk och kulturer 
 15. Religion och livsfrågor  
 16. Naturligt och övernaturligt 
 17. Kultur, media och nöjen 
 18. Sport, fritid och resor 
 19. Djur, natur och miljöfrågor 
 20.  Teknik och naturvetenskap 
V Person 
 21. Gestalter och huvudpersoner 
VI  Form 
 22. Form28 
 
Listan för barn- och ungdomslitteratur har i huvudsak samma struktur, men man har där 
slagit samman termerna för genre och form till en fasett, och termerna fördelar sig på 18 
grupper.29 
 
Ämnesordslistorna innehåller både en strukturerad och en alfabetisk del. Fasetten Ämne 
är den i särklass största med en majoritet av ämnesorden. Vuxenlistan är strukturerad 
med ett antal undergrupper, t.ex. är enäggstvillingar underordnat tvillingar som i sin tur 
är underordnat barn. Vid indexeringen rekommenderas att man är så specifik som 
möjligt, men om det behövs kan också närmast överordnade term skrivas ut.30 
 
Specialgruppen för indexering av skönlitteratur skapades 2001 inom Svensk 
Biblioteksförening med uppgiften att skapa två ämnesordslistor för indexering av 

                                                 
28 Att indexera skönlitteratur: litteratur för vuxna: ämnesordslista (2004) s. 5. 
29 Att indexera skönlitteratur: barn- och ungdomslitteratur: ämnesordslista (2004) s. 4. 
30 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 25. 



11 

skönlitteratur. Arbetet med ämnesordslistorna utfördes i två arbetsgrupper och utgick 
från ett antal listor som samlats in, däribland de ovan nämnda EDVIN och Bella och den 
tesaurus som Btj fram till nyligen använde, Eiler Janssons och Bo Södervalls Tesaurus 
för indexering av skönlitteratur.31 År 2003 presenterades en remissupplaga, och utifrån 
remissvaren gjordes ett antal justeringar inför publiceringen 2004. Man genomförde 
också provindexeringar för ett testa funktionaliteten, och vid BHS undersöktes barn- 
och ungdomslistan av Cecilia Karlsson och Svante Kristensson i en magisteruppsats, 
vars slutsatser också beaktades i den slutliga versionen.32  Efter publiceringen skapades 
2005 Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur 
med uppgift att förvalta ämnesordslistorna, gå igenom förslag på nya ord och göra 
uppdateringar.33  
 

2.3 Studier som behandlar indexering och återvinning av 
skönlitteratur 
Ett stort antal olika metoder, båda kvalitativa och kvantitativa, har använts i de studier 
som undersöker system för indexering och återvinning av skönlitteratur eller frågor i 
anslutning till dessa. I de arbeten som jag har gått igenom inför skrivandet av denna 
uppsats används bl.a. provindexeringar, skapande av abstracts, konsistensberäkningar, 
intervjuer, enkäter, observationer och provsökningar. Ofta kombineras flera metoder i 
en studie. Jag begränsar mig i litteraturgenomgången nedan till de nordiska länderna 
och till undersökningar som involverar redan befintliga system för beskrivning och/eller 
återvinning av skönlitteratur. Jag kommer t.ex. inte att gå igenom den forskning som 
Pejtersen utförde till grund för utvecklandet av AMP. Eftersom det varit svårt att hitta 
annat material, är de flesta av de återgivna studier som behandlar Att indexera 
skönlitteratur magisteruppsatser. 
 
En vanlig undersökningsmetod är att låta personer ämnesbeskriva fiktivt material (i de 
flesta fall romaner) med hjälp av en eller flera ämnesordslistor eller tesaurusar, och 
sedan analysera ämnesbeskrivningarna, t.ex. genom att göra konsistensberäkningar. 
 
Saarti redogör i tre artiklar för en studie som genomfördes på fem folkbibliotek i 
Finland.34 30 testpersoner valdes ut, tre bibliotekarier och tre användare från varje 
bibliotek. Testpersonerna fick skriva abstracts för, och med hjälp av Kaunokki indexera 
fem romaner, och dessa ämnesbeskrivningar analyserades och jämfördes sedan. Vad 
gäller abstracten kunde man se att bibliotekarierna främst beskrev händelser och tema, 
medan användare utöver detta också ofta beskrev läsupplevelsen. Kunskaper om 
skönlitteratur påverkade ämnesbeskrivningen på så sätt att vad Saarti kallar litterärt 
kompetenta personer ofta refererade till kulturhistoriska och kritiska aspekter av verken. 
Vidare visade sig tolkningen av ett litterärt verk ha stor betydelse för hur innehållet 
beskrevs.35 Vad beträffar indexeringen visade sig konsistensen vara låg, både när man 
tittade på vilka aspekter av innehållet som beskrevs och när man med statistiska 
metoder jämförde vilka termer som använts. De främsta orsakerna till inkonsistens var 
att varje testperson analyserade och tolkade verken utifrån sina subjektiva 
utgångspunkter, och att romaner består av ett stort antal element som kan beskrivas med 
                                                 
31 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 8-9. 
32 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 12. 
33 Information om bibliografiska tjänster (2006) s. 8. 
34 Saarti (2000a), (2000b) och (2002). 
35 Saarti (2000b) s. 219 f. 
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ett stort antal olika termer; t.ex. användes termerna ensamhet, underlägsenhet, outsiders 
och isolering alla för att beskriva alienation som psykosocialt fenomen. Men man fann 
också att den innehållsliga konsistensen mellan de enskilda personernas abstracts och 
index var låg. Det visade sig också att man genom statistiska beräkningar kunde få fram 
ett typindex (eng. typified index) bestående av ett mindre antal termer för varje roman, 
och att indexen skapade av de mest indexeringsvana testpersonerna var ganska lika 
dessa typindex. Studien visade också att det bör finnas möjlighet att vid indexeringen 
skapa ämnesordssträngar (s.k. prekoordinering) för att på ett tydligt sätt kunna beskriva 
innehållet.36 
 
Provindexeringar har också använts i flera studier som undersöker eller på annat sätt 
berör Att indexera skönlitteratur. År 2002 genomfördes på Svensk Biblioteksförenings 
specialgrupps initiativ en undersökning för att testa vuxenlistan och handledningen som 
då förelåg i en första version. 24 bibliotekarier med varierande erfarenhet av indexering 
provindexerade ett antal skönlitterära verk med hjälp av ämnesordslistan och 
handledningen. De fick ange vilka hjälpmedel de använt därutöver samt om de läst 
verken. Studien visade att bibliotekarierna var överens om vilka verk som var svåra 
respektive lätta att indexera, att framför allt komplexa verk blev bättre indexerade om 
indexeraren läst boken och att tidigare vana vid att indexera inte var avgörande för 
indexeringen. Vidare fann man att det fanns en kärna av 3-4 ord som de flesta var 
överens om.37 Saartis studie som refereras ovan fann att ett typindex på 10-15 ord kunde 
skapas utifrån olika personers index, men eftersom beräkningarna bakom de båda 
studiernas resultat inte redovisas – och vad är ”de flesta”? – är det svårt att säga vad 
olikheten beror på. Kanske förklaras den av att indexerarna i den finska studien 
tilldelade fler ord (i genomsnitt 12 ord, median 10 och sammanlagt mellan 122 och 196 
olika ord per roman)38 och att man för varje bok hade 30 index att jämföra, till skillnad 
från den svenska studiens 16-20. 
 
Specialgruppen genomförde inte någon motsvarande undersökning av listan för barn- 
och ungdomslitteratur, men man tog inför utgivningen hänsyn till resultaten från en 
undersökning genomförd av Cecilia Karlsson och Svante Kristensson i deras 
magisterarbete vid BHS.39 Karlssons och Kristenssons syfte var att utvärdera listan för 
barn- och ungdomslitteratur vad gäller konsistens och att analysera konceptet konsistens 
värde för att mäta indexeringskvalitet. Därutöver ville man se hur bibliotekarier 
uppfattade listan som hjälpmedel vid indexering samt om indexering utifrån listan 
skilde sig från fri indexering.40 Man lät 10 bibliotekarier indexera 15 barn- och 
ungdomsböcker först utan och sedan med hjälp av ämnesordslistan. Konsistensen visade 
sig bli marginellt högre vid indexering med lista, medan vilka aspekter som indexerades 
nästan inte skilde sig alls. Man konstaterar att konsistensberäkning är en ofullkomlig 
metod för att mäta indexeringskvalitet och att den bör kompletteras av 
användarundersökningar och provsökningar. För att indexeringskvaliteten ska bli god är 
det viktigt med en handledning och tydliga instruktioner, och att man begränsar antalet 
ord per dokument. I de deltagande bibliotekariernas kommentarer framkom att vissa 
ville ha färre snarlika ord, medan andra ville utöka listan. Karlsson och Kristensson 

                                                 
36 Saarti (2000a) s. 7 f. och (2002) s. 61 ff.  
37 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 12. 
38 Saarti (2000a) s. 7. 
39 Att indexera skönlitteratur: handledning (2004) s. 12. 
40 Karlsson & Kristensson (2003) s. 7f. 
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föreslår att man bygger ut relationshänvisningarna i listan och ger den en mer 
tesaurusliknande konstruktion i stil med Bella.41 
 
Maria Selin jämför i sin magisteruppsats indexering utifrån Att indexera skönlitteratur: 
litteratur för vuxna: ämnesordslista och Bella. Syftet med undersökningen var att se hur 
resultaten skiljer sig åt beträffande termer och fasetter samt se hur bibliotekarier 
uppfattar Att indexera skönlitteratur och Bella som hjälpmedel vid indexering.42 Hon lät 
8 bibliotekarier indexera två romaner var utifrån de båda listorna och inhämtade deras 
kommentarer om arbetet. Indexeringarna jämfördes dels med hjälp av statistiska 
metoder, dels med mer kvalitativa metoder för att få fram hur de skilde sig åt vad gäller 
semantiska relationer, specificitet, prekoordinering, ordval och aspekter.43  
Undersökningen visade att indexering med hjälp av Att indexera skönlitteratur var mer 
specifik och att hierarkiska relationer visas tydligare. Gällande vilka aspekter som 
indexerades visade det sig att indexeringarna utifrån Att indexera skönlitteratur innehöll 
något fler ord för genre, rum och tid, medan den utifrån Bella innehöll fler ord för ämne 
och person. Flera ord från Att indexera skönlitteratur saknades i Bella medan det 
omvända inte var fallet. Majoriteten av bibliotekarierna tyckte att den förra var lättare 
att använda. Selin kan se flera tänkbara orsaker till dessa resultat. För det första är Bella 
avsedd för indexering av allt fiktivt material, vilket kan göra den svårare att använda vid 
indexering av två vuxenromaner, i jämförelse med en ämnesordslista som är anpassad 
särskilt för just denna typ av material. För det andra kan det vara så att Bellas 
tesaurusstruktur gör den svårare att använda för ovana personer, och för det tredje kan 
det finnas kulturella och språkliga orsaker. Selin drar slutsatsen att Bella inte lämpar sig 
för användning på svenska folkbibliotek.44  
 
Ida Forsberg och Siska Humlesjö undersöker i sin magisteruppsats överensstämmelsen 
mellan indexerares, bibliotekariers och användares val av ämnesord vid beskrivning av 
skönlitteratur. De båda gör en distinktion mellan ord på manifest nivå – ord för konkreta 
och uttalade fenomen – och ord på latent nivå – t.ex. ord för tema och känslor – och vill 
se om de olika grupperna skiljer sig åt beträffande vilken nivå man beskriver på.45 Man 
lät 4 indexerare, 4 bibliotekarier och 8 biblioteksanvändare sätta ord på fyra kortare 
noveller. Samtliga deltagande bibliotekarier arbetade på folkbibliotek i Göteborg. Man 
genomförde också intervjuer med de deltagande personerna. Det visade sig finnas en 
tydlig skillnad mellan indexerare och bibliotekarier å ena sidan och biblioteksanvändare 
å den andra. Den förra gruppen valde i högre grad ord på manifest nivå medan 
användarna i hög utsträckning använde ord på latent nivå. Resultaten av indexeringen 
varierade mycket både mellan och inom grupperna.46 För min uppsats del är det särskilt 
intressant att ta del av intervjuerna, som visar att flertalet indexerare och bibliotekarier i 
undersökningen efterlyser ett enhetligt system för indexering av skönlitteratur, gärna på 
nationell nivå. För bibliotekarierna framstod antalet ämnesord som en viktig faktor för 
ämnesåtervinningen och de uppehöll sig i sina svar mycket kring detta. Användarna å 
sin sida gav inte uttryck för något större behov av skönlitteraturindexering och få 
använde ämnesord för att söka skönlitteratur.47 

                                                 
41 Karlsson & Kristensson (2003) s. 65 ff. 
42 Selin (2006) s. 5. 
43 Selin (2006) s. 12 ff. 
44 Selin (2006) s. 38 f. 
45 Forsberg & Humlesjö (2006) s. 7. 
46 Forsberg & Humlesjö (2006) s. 66 ff. 
47 Forsberg & Humlesjö (2006) s. 63 f. 
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Erika Savoca använder i sin magisteruppsats en metod för att testa Att indexera 
skönlitteratur (remissversionen) som inte bygger på att man låter andra personer 
indexera ett antal verk, men som ändå i flera väsentliga avseenden liknar 
provindexeringar så som de beskrivits ovan. Hennes syfte var att klargöra om, hur och 
varför skönlitteratur citeras i avhandlingar vid svenska universitet, och om Att indexera 
skönlitteratur förmår uppställa relevanta sökingångar för deras behov.48 Hon utgick från 
13 svenska avhandlingar som inte var litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga 
och som använder skönlitteratur mer än för enskilda citat. Därifrån valde hon ut 
nyckelord som beskriver avhandlingarna och ord som beskriver de citerade romanernas 
och citatens innehåll och jämförde dessa med Att indexera skönlitteratur. 
Undersökningen visar att flera forskare ser skönlitteratur som intressant källmaterial och 
att forskarnas intresse (yrkesgrupper, verksamheter, institutioner) väl kan beskrivas med 
termer ur ämnesordslistan. Däremot får de abstrakta begrepp som beskriver 
avhandlingarna, Savocas nyckelord, dåligt gensvar i Att indexera skönlitteratur.49 
 
Christina Larson undersöker i sin uppsats hur Att indexera skönlitteratur 
(remissversionen) är utformad och vilken sorts indexering som är möjlig utifrån den. 
Hon tar också upp några av de hjälpmedel indexeraren har tillgång till och genomför 
egna provindexeringar med stöd av olika recensioner för att se om de ger samma bild. 
Hennes slutsatser är att Att indexera skönlitteratur möjliggör indexering av både 
konnotativa och denotativa element, men att det saknas termer för att beskriva hur en 
berättelse förmedlas. Så som listan ser ut är det främst ord för genre som i en del fall 
kan ge en bild av detta. Hon finner också att Litt-info:s och dagspressens recensioner är 
likvärdiga som hjälpmedel vid indexeringen.50 
 
I en äldre studie undersöker Rolf Andersson och Erik Holst överensstämmelsen mellan 
hur användare beskriver skönlitteratur och hur den beskrivs i katalogen på Mölndals och 
Malmös folkbibliotek. Deras syfte är också att testa en modell för beskrivning av 
skönlitteratur som bygger på AMP, för att fastslå aspekter som är viktiga för användare 
och därför bör beaktas vid användarvänlig indexering. De kallar sin metod kvalitativ 
experview, då den bygger på intervjuer med inslag av experiment. Ett antal 
biblioteksanvändare fick beskriva en bra bok de läst och under tiden försökte man hitta 
den i katalogen. Personerna fick också beskriva en bok de skulle vilja läsa, och båda 
beskrivningarna analyserades i efterhand.51 Andersson och Holst fann att låntagarna i 
sina beskrivningar favoriserade konkreta aspekter, och att genre och plats var de 
aspekter som oftast angavs i en bok man skulle vilja läsa. Vad gäller överensstämmelse 
mellan användare och katalogens index fann man att den var god för Mölndals del, och 
att den kunde ha varit god även i Malmö om fler böcker indexerats och med fler termer. 
Däremot ansågs det vara mer tveksamt om användarna skulle kunna söka med framgång 
på egen hand, speciellt på mer abstrakta begrepp och utan tillgång till en lista med 
möjliga termer.52 Anderssons och Holsts resultat är intressanta att jämföra med 
Forsbergs och Humlesjös tio år senare, då de tycks peka i olika riktningar i fråga om hur 
användare beskriver skönlitteratur: den förra undersökningen visar att konkreta 
företeelser favoriseras, medan den senare finner att användare använder en stor andel 

                                                 
48 Savoca (2003) s. 4. 
49 Savoca (2003) s. 92 f. 
50 Larsson (2004) s. 71 f. 
51 Andersson & Holst (1996) s. 77 ff. Undersökningen finns också beskriven i deras magisteruppsats från 
1995. 
52 Andersson & Holst (1996) s. 94. 
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ord på latent nivå. Vid närmare påseende visar det sig att distinktionen mellan manifest 
och latent innehåll inte låter sig på ett enkelt sätt översättas till Anderssons och Holsts 
AMP-liknande analysschema. Vidare fann de senare att användares beskrivning av en 
bok de läst och en bok de skulle vilja läsa skiljer sig radikalt åt. Ett annat förhållande 
som gör de båda undersökningarnas resultat svårjämförbara, är att Andersson och Holst 
arbetat med muntliga beskrivningar, utan termer att välja, av romaner, medan Forsberg 
och Humlesjö utgår från skrivna beskrivningar, utifrån en ämnesordslista, av 
kortnoveller.   
 
Camilla Jörgensson och Johanna Lundqvist undersöker i sin magisteruppsats 
skönlitteraturens placering och återvinningsmöjligheter via OPAC:en på tre 
folkbibliotek i Västsverige. Materialet samlades in vid besök på biblioteken, genom 
intervjuer med bibliotekarier och sökningar efter ett antal på förhand utvalda böcker. 
Alla tre biblioteken hade brutit ut ett antal genrer som placerats på egna hyllor. De 
undersökta böckerna hade indexerats med få termer, i vissa fall bara med 
genrebeteckningar. Vid intervjuerna med bibliotekarierna framkom att forskning och 
tidigare projekt för att förbättra återvinningsmöjligheterna har haft mycket litet eller 
inget inflytande på hur man valt att arbeta med dessa frågor.53  
 
Även Saarti har intresserat sig för hyllplaceringen av skönlitteratur samt för dess 
effekter på användningen. Under en treårsperiod delades skönlitteraturen på ett finskt 
folkbibliotek in i elva genrekategorier på hyllorna, samtidigt som den indexerades och 
klassificerades i bibliotekets katalog (detta var innan Kaunokki givits ut i sin första 
upplaga, men det framgår inte av artikeln om det var en tidig version av denna som 
användes). Ett annat bibliotek i samma stad användes som jämförelseobjekt. Låntagare 
intervjuades och man förde statistik över utlån. Slutsatserna var att hyllklassifikationen 
inte har någon märkbar betydelse för vilka genrer som lånas ut, men att den hjälpte 
låntagare att snabbare och effektivare hitta vad de ville ha. Intervjusvaren gav vid 
handen att hyllsepareringen uppskattades av användarna. Klassificeringen och 
indexeringen hjälpte bibliotekarierna i deras dagliga referensarbete och förbättrade 
deras möjligheter att hjälpa användare. Däremot upplevdes det som problematiskt att 
man inte kunde hitta alla en författares verk på samma hylla och att det ibland var svårt 
att veta var en bok stod om man inte först konsulterade katalogen, något som framför 
allt gällde ”seriös” litteratur som ofta är svår att genreindela.54  
 
Claes Dahlqvist och Mattias Palm undersöker i sin magisteruppsats användares 
sökbeteende som helhet i syfte att kunna föreslå förbättringar av återvinningsverktygen 
för skönlitteratur. Man vill se hur vuxnas sökbeteende ser ut, hur detta kan speglas i 
användarverktygen samt vilka verktyg som är lämpliga för återvinning av skönlitteratur. 
Deras uppsats är en kombinerad litteraturstudie och empirisk undersökning. Fyra 
bibliotekarieintervjuer och en enkätundersökning av 60 biblioteksanvändare 
genomfördes på Trelleborgs stadsbibliotek. De urskiljer tre huvudkomponenter i 
människors sökbeteende: för det första initierande faktorer – kännedom om böcker och 
författare, recensioner, rekommendationer, exponering på biblioteket etc.; för det andra 
innehålls- och formpreferenser – stil, form, budskap etc.; samt för det tredje faktiskt 
sökbeteende – browsning, fråga bibliotekarien, använda katalogen etc. För att svara mot 
det totala sökbeteendet bör verktygen för återvinning av skönlitteratur enligt författarna 
vara mångfasetterade och varierande. Klassifikation och indexering bör vara 
                                                 
53 Jörgensson & Lundqvist (2006) s.57 ff. 
54 Saarti (1997) s. 164 f. 
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mångfasetterad och inkludera subjektiva element. Hyllplaceringen bör förutom 
användarnas bibliografiska sökpreferenser också tillgodose deras preferenser vad gäller 
form och innehåll, vilket kan ske genom genreindelning. Skönlitteraturen bör exponeras 
på olika sätt. Bibliotekarierna bör främst arbeta för att tillgodose användarnas 
preferenser för form och innehåll och deras intermediära och pedagogiska kompetens 
som experter på återvinningsresurserna bör tas bättre tillvara. Slutligen bör OPAC:arna 
utvecklas vad gäller gränssnitt och utökade sökfunktioner för att bättre svara mot 
användarnas sökbeteende. Tesaurus eller ämnesordslista bör finnas tillgänglig som stöd 
vid sökning, och det bör finnas möjlighet att söka båda bibliografiskt, analytiskt, 
analogiskt och genom browsning.55 
 
OPAC-systemet Boghuset, vars bakomliggande databas indexeras utifrån en 
vidareutveckling av AMP, utvärderades under sex månader 1988 i en stort upplagd 
studie på Hjortesprings folkbibliotek i Danmark. Man ville undersöka flera olika saker: 
dels ämnesordsindexeringen – hur väl den passar användarnas behov vad gäller struktur, 
specificitet och uttömmandegrad56, om indexeringen är relevant och förståelig och om 
indexerare och användare är överens om korrespondensen mellan termer och 
bokinnehåll. Dels ville man undersöka gränssnittet: vilken av sökmöjligheterna används 
mest och är mest uppskattad, har användarna problem att förstå systemet, hur fungerar 
hjälpfunktionerna och föredrar användarna att skriva in ord, välja ord eller klicka på 
ikoner?57 Man ville dessutom se hur Boghuset påverkade bibliotekens 
litteraturåtervinningsuppgifter, antalet lån, personalens arbete och andra 
återvinningsverktyg. Undersökningsmaterialet bestod av enkätundersökningar av 
bibliotekarier och användare, gruppintervjuer, observationer, intervjuer och online-
loggar av sökningar. Användargruppen bestod av både vuxna och barn. 
 
Den generella slutsatsen av undersökningen var att en överväldigande majoritet av både 
vuxna och barn uppskattade systemet som ett användbart och tillfredsställande verktyg 
för att hitta god skönlitteratur, och att bibliotekarier fann det ganska användbart för att 
behandla vanliga frågor. Mer specifikt ansågs undersökningen bekräfta 
klassifikationssystemets funktionalitet, och fasettstrukturen som drar uppmärksamheten 
till relaterade termer visade sig vara värdefull och en god hjälp för användarna att 
formulera mer precisa sökfrågor. Användarna uppskattade också att det fanns många 
olika sätt att välja mellan termer. Dimensioner (fasetter) och ämnesord stämde väl 
överens, men visa överlappande kategorier visade sig svåra att skilja åt, t.ex. genre, 
ämne och tema. Ikonerna hjälpte användarna att identifiera dimensioner, men vissa 
abstrakta begrepp var svåra att förstå som ikoner, varför det ansågs viktigt att dessa 
kompletteras med text. De fyra olika sökvägarna gjorde att systemet upplevdes som 
flexibelt och användarna visade sig vara mer kreativa än man trott genom att använda 
systemet på sätt som inte förutspåtts av konstruktörerna. Analytisk sökning var den mest 
populära sökvägen bland både bibliotekarier och användare, medan browsning var den 
minst använda. En majoritet av personerna föredrog att klicka sig fram framför att 
skriva in kommandon. Bibliotekarierna var överlag nöjda med både specificitet och 
uttömmandegrad.58 

                                                 
55 Dahlqvist & Palm (2004) s. 7, 10 f, 92 ff. 
56 Uttömmandegrad handlar om hur många termer som tilldelas ett dokument: ju fler ämnen i dokumentet 
som indexeras desto högre uttömmandegrad. Kombinationen av specificitet och uttömmandegrad brukar 
kallas indexeringsdjup. Rowley & Farrow (2000) s. 27 f, 32. 
57 Goodstein & Pejtersen (1989) s. 118. 
58 Goodstein & Pejtersen (1989) s. 133 ff. 
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3. Metod 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att arbeta med en kvalitativ 
forskningsmetod, både för insamling och för analys av data. Den norska 
samhällsforskaren Anne Ryen skiljer i sin bok Det kvalitative intervjuet mellan fyra 
centrala paradigm inom den kvalitativa forskningen: naturalism, etnometodologi, 
emotionalism och postmodernism. I denna uppsats ansluter jag mig till det första av 
dessa, det naturalistiska paradigmet, som av Ryen beskrivs som det äldsta och ännu idag 
mest dominerande.59  
 
Kärnan i det naturalistiska förhållningssättet är tron på att den sociala verkligheten är 
verklig, och att ” [d]enne virkelighet eller dette virkelighetsbildet kan fanges av 
forskeren dersom han eller hun bruker betingelser for rett tillnærming når datene samles 
inn.”60 Därmed inte sagt att den naturalistiska forskaren uppfattar relationen mellan 
verkligheten och representationen av verkligheten som oproblematisk, men han eller 
hon strävar i analysprocessen efter att hålla fast vid distinktionen mellan verklighet och 
representation. Ryen citerar två andra författare som påpekar att ”[m]an kan selvsagt 
ikke ta for gitt at den versjonen man får, er nøyaktig, men det man tar for gitt, er 
muligheten til å få autentiske data.”61 Detta innebär att man antar att det för den 
intervjuade personen finns en sanning eller en verklighet, och att den intervjuade 
personen kan referera hur världen ter sig ur hennes synvinkel. Och det är just denna 
representation eller version av verkligheten som den naturalistiskt inriktade forskaren är 
ute efter.62 
 
Den naturalistiska intervjun liknar på många sätt ett vanligt samtal, och den har 
beskrivits som konversation med en avsikt. Enligt Ryen följer de flesta råden om hur 
intervjun bör läggas upp samma mall. Efter en kort uppvärmning inleds själva intervjun 
med några okontroversiella frågor eller teman innan man övergår till huvudtemat. 
Intervjun avslutas på ett lättsamt och okontroversiellt sätt. De flesta forskare är överens 
om att man i mötet med intervjudeltagaren bör använda en intervjuguide, men det finns 
olika åsikter om hur formaliserad denna bör vara. Den halv- eller semistrukturerade 
intervjun kännetecknas av att man på förhand har satt upp huvudfrågor och –teman samt 
stickord, utan att exakt formulera frågorna eller frågeföljden.63 
 
Vid arbetet med min intervjuguide utgick jag från Ryens beskrivning av den 
naturalistiska, halvstrukturerade intervjun. Mina intervjuer kan sägas hamna i den mer 
strukturerade delen av spektrat över halvstrukturerade intervjuer. 
 
Min undersökning har karaktären av en fallstudie och den använda metoden gör det inte 
möjligt att nå fram till generaliserbara slutsatser. Det jag istället vill nå är en rik och 
sanningsenlig bild av de deltagande personernas erfarenheter och uppfattningar, en bild 
som i sin tur kan bidra till att ge en bredare uppfattning om hur ämnesordsåtervinning 
av skönlitteratur används och fungerar och om hur möjligheterna till återvinning kan 
utvecklas och förbättras.  
 
                                                 
59 Ryen (2002) s. 61, 96. 
60 Ryen (2002) s. 62. 
61 Ryen (2002) s. 144. Citatet från Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (1997). The New Language of 
Qualitative Method. Oxford: Oxford University Press 
62 Ryen (2002) s. 144. 
63 Ryen (2002) s. 96-100. 
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3.1 Intervjuerna 
Sammanlagt genomfördes fem intervjuer. Fyra av dessa hölls med en ensam 
bibliotekarie, och en genomfördes som en gruppintervju med två bibliotekarier 
samtidigt. Intervjuerna varade mellan en halv och en timme, och genomfördes på de 
intervjuades arbetsplatser. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. 
Analysen av intervjuerna gjordes på dessa utskrifter. 
 
Intervjuerna var halv- eller semistrukturerade i en medveten strävan att skapa en 
samtalssituation med utrymme för utförliga svar och utvikningar. Till stöd hade jag en 
intervjuguide med 23 frågor av varierande öppenhet. Under varje fråga hade jag 
dessutom skrivit ner stickord för eventuella följdfrågor och specificeringar (se Bilaga). 
De första frågorna handlade om intervjudeltagarnas tidigare och nuvarande arbete i 
allmänhet. Därefter följde ett antal frågor om deras arbete med skönlitteratur, deras 
erfarenheter av ämnesordsåtervinning av skönlitteratur samt om andra sätt som används 
för att öka tillgängligheten till och överblicken av skönlitteraturen på biblioteket. Efter 
det följde några frågor om hur man uppfattar att vanliga användare använder och kan 
använda ämnesord för att söka skönlitteratur. Därefter ställde jag frågor om precisionen 
i ämnesordssökningar, om användbarhet och om eventuella brister och begränsningar. 
Avslutningsvis frågade jag om de ville lägga till eller utveckla någonting och passade då 
på att knyta tillbaka till saker vi varit inne på, samt frågade om jag fick återkomma.   
 
I huvudsak följde intervjuerna den ordning som intervjuguiden anger, men vid några 
tillfällen avveks från ordningsföljen. Om t.ex. en fråga redan besvarats i tidigare 
resonemang hoppade jag vid några tillfällen över denna, och om ett resonemang kom in 
på området för en senare fråga föregrep jag vid några tillfällen denna. Jag märkte dock 
ganska snart att det ofta var givande att återkomma till en fråga som redan tangerats, 
eftersom svaren kunde skilja sig åt och resonemangen ofta utvecklades. 
 
De deltagande bibliotekarierna hade inte fått frågorna i förhand, men när jag kontaktade 
dem för att fråga om de ville vara med och för att boka tid informerade jag dem kort om 
vad min uppsats skulle handla om. Jag betonade då också att jag inte var intresserad av 
expertkunskaper om själva indexeringsarbetet eller uppbyggnaden av 
bibliotekskatalogen. 
 

3.1.1 Förarbete 
Kontakt togs med ett antal bibliotek i oktober 2006. Jag började med att besöka några 
bibliotek i Göteborg och bad där att få tala med någon som arbetade med skönlitteratur. 
Jag berättade sedan kort om vad min uppsats skulle handla om och i stora drag vad jag 
förväntade mig att få ut av intervjuerna. I ett fall tackade personen direkt ja till att ställa 
upp för intervju, andra tackade nej, medan ytterligare andra skulle höra med kollegorna 
om någon var intresserad av att ställa upp. I några fall ringde jag och bokade tid. Som 
det föll sig hade jag före intervjutillfällena haft direkt kontakt med en person, e-
postkontakt med två, telefonkontakt med två samt endast kontakt genom en kollega med 
en. Intervjuerna genomfördes mellan den 6 och 13 november 2006. 
 

3.1.2 Urval 
Det centrala urvalskriteriet för intervjupersonerna var att de skulle vara utbildade 
bibliotekarier och arbeta med skönlitteratur på ett folkbibliotek i Göteborg. Vidare ville 
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jag ha en blandning av bibliotekarier från stora och mindre bibliotek. Av de personer 
som intervjuats arbetar två på huvudbiblioteket, två på större filialer och två arbetar på 
mindre filialer. Denna blandning tror jag är bra för tillförlitligheten i mina resultat, men 
inte på något sätt avgörande och jag har inte gjort någon poäng av det i min analys.  
 
Kön, ålder och etnicitet fanns inte bland mina urvalskriterier. Av de intervjuade 
personerna är fem kvinnor och en man, alla med svenskklingande namn. Jag är inte 
främmande för att sådant som kön och ålder har en betydelse för det jag är intresserad 
av, men jag tror att det hade burit för långt att i ett så litet urval som sex personer 
försöka nå en jämn balans utifrån sådana kriterier. Jag gör ju ingalunda någon statistisk 
undersökning och kvantifiering utgör en mindre del i mitt analysarbete – jag är ju 
snarare intresserad av att få fram en hel, sammanhängande bild. Däremot är det aspekter 
värda att ha i minnet under själva analysarbetet.  
 
Här följer en kort presentation av de sex personer som intervjuades. 
 
Bibliotekarie 1. Kvinna. Arbetar på ett större bibliotek. Har arbetat som bibliotekarie i 
ungefär10 år. Intervjuades samtidigt som bibliotekarie 2.  
Bibliotekarie 2. Kvinna. Arbetar på ett större bibliotek. Har arbetat som bibliotekarie i 
mer än 20 år. Intervjuades samtidigt som bibliotekarie 1. 
Bibliotekarie 3. Kvinna. Arbetar på ett större bibliotek. Har arbetat som bibliotekarie i 
mer än 30 år. 
Bibliotekarie 4. Kvinna. Arbetar på ett större bibliotek. Har arbetat som bibliotekarie i 
mer än 30 år. 
Bibliotekarie 5. Kvinna. Arbetar på en mindre biblioteksfilial. Har arbetat som 
bibliotekarie i mindre än 10 år. 
Bibliotekarie 6. Man. Arbetar på en mindre biblioteksfilial. Har arbetat som 
bibliotekarie i mer än 20 år. 
 
I fortsättningen kommer jag att referera till dessa personer som B1, B2 o.s.v. Själv 
anges jag i intervjucitaten som JM och mina ord står inom parentes. 
 

3.2 Metod för analys av intervjudata 
De transkriberade intervjuerna omfattar ungefär 40 A4-sidor. Till att börja med läste jag 
igenom materialet flera gånger och gjorde anteckningar för att få en förtrogenhet med 
texterna. 
 
Därefter påbörjades det egentliga analysarbetet. Även här har jag i princip följt Ryens 
beskrivning i Det kvalitative intervjuet. Under genomläsningarna av intervjumaterialet 
utkristalliserades efterhand ett antal kategorier som olika delar av texten kan hänföras 
till, t.ex. beskrivningar av i vilka situationer ämnesordssökning används och hinder som 
kan hänföras till datasystemets struktur och uppbyggnad. Kategorierna skapade jag 
utifrån själva intervjutexterna, och inte utifrån intervjuguiden eller mina 
frågeställningar. Eftersom bibliotekariernas svar ofta var långa, med utvikningar och 
avvikelser från ämnet, och även för att man i vissa fall uppfattade frågorna olika eller 
tog fasta på olika saker, föll sig metoden med kategorier som effektivare och riktigare 
än att försöka ordna materialet efter mina frågor. 
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Jag började nu kopiera textbitar från intervjuerna och klistra in dem under olika 
kategorirubriker. Textbitarna försökte jag hålla så korta som möjligt, men inte mindre 
än att de behöll sin mening och sitt sammanhang. I huvudsak hänfördes varje textbit till 
endast en kategori, men ibland kopierades en bit till flera kategorier. När jag började 
kopiera och klistra hade jag ca femton mer eller mindre provisoriska kategorier, och 
under analysens gång tillkom några medan andra slogs samman eller togs bort. Det var 
med andra ord inte fråga om ett enkelriktat arbete där det ena momentet följer på det 
andra, utan snarare en prövande och omprövande process. Ryen påpekar att det i denna 
fas av arbetet är svårt att skilja mellan analys och tolkning: ”Det er ikke mulig å skille 
databearbeiding og tolkning helt fra hverandre. Derfor lar det seg ikke gjøre å sette et 
klart skille mellom disse fasene i prosessen fram mot ferdig rapport.”64 
 
På en punkt skiljer sig mitt analysarbete från hur Ryen beskriver arbetsgången. Medan 
Ryen anger som första steg att dela in hela materialet i meningsbärande enheter och som 
andra att sortera textbitarna i kategorier, gick jag direkt till att kategorisera textbitar.65 
Detta innebär också att jag inte tog med hela intervjutexterna utan de delar som jag 
ansåg relevanta eller intressanta på något sätt. Jag tror inte att detta har påverkat 
tillförlitligheten i den vidare analysprocessen, och jag har för varje kategori gått tillbaka 
minst en gång och kontrollerat i rådata om jag har missat något vid den första 
genomgången. Den kategoriserade texten utgör 30 sidor, och det är denna som främst 
legat till grund för den senare tolkningen, även om jag även längre fram under 
processen har gått tillbaka till rådata.  
 

                                                 
64 Ryen (2002) s. 147. 
65 Ryen (2002) s. 148. 
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4. Resultat 

I detta kapitel återges ganska många och ibland långa citat. Detta görs i en strävan att 
mina slutsatser ska bli så genomskinliga som möjligt för läsaren, och för att jag tycker 
att det ofta kan vara viktigt att visa hur orden fallit. Citaten används ibland för att visa 
vad en särskild bibliotekarie har sagt, och ibland som ett exempel på en attityd eller 
uppfattning. Vilket som är fallet i det enskilda citatet bör framgå av sammanhanget. I 
texten används mindre exakta ord som några, flera, många och överlag. De betyder i 
princip 2-3, 3-4, 4-5 och alla, men det är inte riktigt så enkelt, för ofta kan det finnas 
nyansskillnader i vad de intervjuade menat. Eller de kan ha varit otydliga, svävande 
eller självmotsägande eller det kan saknas svar och uttalanden från någon. Min metod 
har inte varit att bara sitta och räkna hur många textbitar av hur många bibliotekarier 
som säger det ena och de andra, utan jag har hela tiden strävat efter att behålla en 
samlad bild av personernas uppfattningar och väga motstridiga svar mot varandra. Och 
om fyra personer delar en uppfattning och två inte berört frågan tolkar jag det som och 
skriver överlag. Alla däremot, det är alla. 
 

4.1 Ämnesorden som arbetsredskap 
En grundläggande fråga är i vilka situationer och på vilka sätt ämnesordssökningar efter 
skönlitteratur används av bibliotekarier. Och bakom detta ligger frågan om hur ofta man 
över huvud taget använder möjligheten att ämnesordssöka skönlitteratur. 
 
Vad gäller hur ofta man använder ämnesordssökningar varierar svaren mellan de 
intervjuade personerna. B1 är en av de som ger intryck av att använda dem ganska ofta: 
 
”(JM: Hur har ni använt den här möjligheten att ämnesordssöka efter skönlitteratur i 
ert arbete?) 
B1: Men det gör man ju ganska ofta.” 
 
Men andra säger att de inte använder ämnesordssökningar så mycket: 
 
”B3: Jag får nog säga att det ligger perifert i mitt arbete. Det är inget som mitt arbete 
är beroende av, får jag säga lite fräckt kanske.” 
 
”B4: Nej, nu kanske jag gör dig besviken, men jag använder det inte alls så mycket 
faktiskt.” 
 
”(JM: Hur har du använt den här möjligheten att ämnesordssöka efter skönlitteratur i 
ditt arbete?) 
B6: Inte så ofta.” 
 
I några fall ger samma bibliotekarie vid olika tillfällen under intervjun svar som pekar i 
olika riktning vad gäller hur ofta ämnesordssökningar används. B3 och B4 framstår i 
alla fall som de två som ämnesordssöker skönlitteratur mest sällan, medan de andra och 
då framför allt B1 och B2 verkar göra det ganska regelbundet.  
 
I vilka situationer använder man då ämnesordssökningar efter skönlitteratur?  Man 
använder dem i arbetet med att hjälpa låntagare, både sådana som frågar direkt vid 
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informationsdisken och Boken kommer-låntagare som lämnat önskemål på annat sätt.66 
Ämnesordssökningar används också när man arrangerar utställningar på speciella 
teman. Några säger sig också ha sökt skönlitteratur för egen läsning med hjälp av 
ämnesorden. Ämnesorden används alltså av de intervjuade bibliotekarierna i olika 
situationer för att söka efter skönlitteratur, men ämnesorden används också för att skaffa 
en bild av innehållet i ett verk. B1 och B5 använder ämnesorden på det sättet: 
 
”B1: (…) man kan gå in på en bok och så kan man se, få i alla fall ett litet hum om vad 
den innehåller.” 
 
”B5: Däremot kan det vara frågor där någon säger: å, denhär boken tyckte jag mycket 
om, kan du tipsa om något liknande. Såna frågor kan man få ibland. Och då har jag 
själv ofta nytta av om boken är indexerad.” 
 
B5 säger vidare att ämnesorden kan vara till hjälp i dialogen med låntagarna på så sätt 
att man kan titta tillsammans med låntagaren, som då kan precisera sig och se att det 
kanske egentligen var det där smalare begreppet man var ute efter, eller att det var något 
annat man ville att boken skulle handla om. 
 
Att ge en uppfattning om vad ett verk handlar om nämns inte i Att indexera 
skönlitteratur som ett av indexeringens syften. Där anges som det dubbla syftet att göra 
det möjligt att hitta en bok i ett speciellt ämne och att göra det möjligt att hitta en bok 
där ämnet är känt. Vilket förstås inte behöver innebära att andra användningar av 
ämnesordsindexeringen inte föresvävat kommittén bakom ämnesordslistan, och än 
mindre att andra användningar skulle vara av ondo. Tvärtom kan de väl ses som en 
lycklig sidonytta hos ämnesordsindexeringen. Enligt B5 har indexerarna nyligen börjat 
lägga in sammanfattande annotationer i posterna för nya böcker, jämte ämnesord och 
andra uppgifter.67 
 
De intervjuade bibliotekarierna skiljer sig alltså åt när det gäller hur ofta de använder 
ämnesordssökningar, och som kommer att framgå i avsnitt 4.2 finns flera andra 
hjälpmedel som används för att söka efter skönlitteratur utifrån ämne. De flesta av de 
intervjuade bibliotekarierna är positiva till indexering av skönlitteratur som sådan, 
samtidigt som man upplever att det finns många brister i hur det fungerar idag. Ingen av 
de intervjuade tycker att systemet med ämnesord är fullt tillfredsställande, men flera 
uttrycker förhoppningar om att det kan bli bättre och mer användbart med tiden. 
Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur är ju ganska ny och indexeringen utifrån 
denna har inte pågått så länge i Göteborg. Flera av de intervjuade tycker också att det 
har blivit bättre på senare år. En del av bristerna är sådana som med tiden kan tänkas 
försvinna närmast av sig själva. T.ex. nämner B5 som ett problem att mycket av den 
äldre litteraturen inte alls är indexerad eller endast indexerats med ett par ämnesord, och 
att talböckerna har släpat efter. 
 
Men det finns också problem som inte bara kan sägas bero bara på att indexeringen inte 
har hunnit tillräckligt långt. De olika saker som kommit upp under intervjuerna kan 
hjälpligt delas in i två kategorier. För det första problem och brister som kan hänföras 

                                                 
66 Boken kommer är en verksamhet som riktar sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, 
och innebär att låntagaren får böckerna hemkörda. 
67 En snabb koll bland böcker utgivna 2006 visar att så är fallet med Alakoskis Svinalängorna och 
Guillous Madame Terror men inte Jakobsons Vid den stora floden och Stridsbergs Drömfakulteten. 
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till själva ämnesordslistan och indexeringen. Här kan man ibland hänföra problemen 
antingen till ämnesordslistan eller till indexeringen, men ofta är det svårt och det är 
sällan bibliotekarierna skiljer ut det ena från det andra. För det andra finns det problem 
och brister som hänger ihop med hur ämnesordsindexen tillgängliggörs i bibliotekets 
datasystem och hur detta är utformat. 
 
Vissa av de brister som bibliotekarierna uppfattar kan alltså hänföras till själva 
ämnesordslistan och indexeringen. Flera säger sig ha erfarenheter av att man vid 
ämnesordssökning får för många träffar men att det samtidigt är svårt att göra 
avgränsningar till det man verkligen är ute efter: 
 
”B2: (…) jag letade efter någon bok, och då blev det för många träffar på något sätt 
(…) och då kände jag såhär att man hade kunnat smalna av det lite kanske. För att det 
blev så allmängiltigt på nåt sätt.” 
 
”B3: Det blir ju ganska fyrkantigt. (…) om jag slår på t.ex. som jag gjort, 
sjukdomsskildringar, så får jag ju en ryslig massa. Jag får ju väldigt mycket, så den är 
på något vis både väldigt omfattande och samtidigt så är den väldigt smal på det som 
man verkligen vill ha tag på, om du förstår hur jag menar.” 
 
Flera av bibliotekarierna upplever att det blir dålig precision i sökningarna och att det 
ofta blir mycket brus. B6 tycker att systemet är ”lite misskött” och att ämnesord ibland 
läggs in på ett mindre bra sätt: 
 
”B6: (…) barnavdelningen har lagt in sanslöst mycket ämnesord på länder som nästan 
liksom inte har någonting med skildringen av landet att göra. Jag menar, Mumintrollen 
är inte speciellt, eller, jo, det är klart, klart det är finskt, men jag kan tycka att Finland 
på alla Mumintrollsböcker det, det skapar bara massa brus i katalogen.” 
 
Åsikterna om indexeringen drar åt olika håll, och flera svar ger vid handen att 
bibliotekarierna inte har en bestämd uppfattning om vari de upplevda problemen ligger. 
Flera av de intervjuade har erfarenheter både av att det varit för grovt indexerat och att 
det blivit alltför finfördelat. Det framgår av intervjuerna och jag har även sett själv att 
antalet ämnesord varierar kraftigt mellan olika böcker, vilket antagligen beror på att 
indexeringen skötts på olika sätt under åren och att man inte gått tillbaka och 
kompletterat. Många äldre böcker har tilldelats endast ett fåtal ämnesord. Men även ett 
för stort antal ämnesord kan medföra problem. B1 och B2 är väl medvetna om 
dilemmat: 
 
”B2: (…) hur finfördelat ska det vara? Det, den diskussionen har vi ju mycket. Vad är 
det man frågar efter? Det vore väldigt bra att tänka så: vad är det användaren frågar 
efter, vad är det för ord man använder (…).” 
 
”B1: Ibland kan man tycka att det blir för många ord, för man, men det är väl det de 
har sagt att det ska vara så många ord som möjligt, att man ska täcka in allas möjliga 
frågor.” 
 
Här berörs ett av all indexerings kärnproblem, och problemet blir förstås inte mindre av 
att skönlitteraturen är så väldigt mångskiftande och mångsidig. Hur ska man kunna 
fånga denna skönlitteraturens mångfasetterade karaktär i indexeringen och möjliggöra 
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ett stort antal sökingångar, samtidigt som indexeringen hålls så konsekvent som möjligt 
och utan att den blir oförutsägbar eller ojämn? Ingen av de intervjuade bibliotekarierna 
menar sig ha ett svar på problemet. Kanske är det också ett problem som inte går att 
komma helt till rätta med, utan något man får acceptera:  
 
”B4: En bok kan ju handla om så många olika saker. Skönlitteraturens väsen och själ 
är svåra att komma åt mycket med det här med indexering.” 
 
”B6: Men det är man ju medveten om att skönlitteratur kan aldrig bli lika precist som 
facklitteratur (…).” 
 
B6 tycker att det är problematiskt med ämnesord generellt, alltså även vad gäller 
facklitteratur, att man inte kan ”utgå från att det är någorlunda heltäckande som man 
kan göra med klassifikationssystemet.” Denna osäkerhet gör att han i många fall väljer 
andra vägar än ämnesorden för att t.ex. besvara användarfrågor. Även andra av de 
intervjuade bibliotekarierna är inne på att ämnesordssökningar kan bli lite av ett 
slumpspel, ibland funkar det bra, ibland funkar det inte alls. Det luriga är att ibland 
kanske det ser ut som att det funkar, medan i själva verket en rad relevanta dokument 
inte återvunnits, och omvänt: om en sökning inte ger en träff kan det vara svårt att 
avgöra om det beror på sökningen eller på att det inte finns dokument. Jag återkommer 
till detta problem i den del som tar upp användarna, eftersom bibliotekarierna ofta ser 
det som särskilt svårt för dessa. 
 
En annan sorts problem och brister kan som sagt hänföras till hur ämnesordsindexen 
tillgängliggörs i bibliotekets datasystem. Bibliotekariernas katalog heter Millenium, 
medan den publika katalogen – som också finns på webben – heter Gotlib. De båda 
systemen skiljer sig åt en del, och både B4, B5 och B6 föredrar och väljer ibland att 
arbeta i Gotlib som de tycker har flera fördelar: 
 
”B6: Vi jobbar i den här Milleniumkatalogen som är vår, som är lite speciell, Java-
snitt, men ibland går jag över i webb-katalogen just för att man ser så tydligt då, vad 
man träffar på, han rabblar upp alla… Gör jag en trunkering på någonting, då ser jag 
väldigt tydligt hela indexeringen, vad den söker på, vad den får träffar på, vad som är 
relevant.” 
 
En sak som flera bibliotekarier nämner som problematisk är att ämnesorden för 
skönlitteratur och facklitteratur ligger utan åtskillnad i en enda fil. Enligt B6 skilde man 
tidigare mellan dem genom att de antingen började med versaler eller gemener, men det 
gör man inte längre. När man får upp en lista över ämnesord vet man alltså inte vilka 
som avser skönlitterära verk. Filen med ämnesord kommer man in i först om man söker 
på en term som inte finns, om man stavar fel eller använder en felaktig ordform, vilket 
flera av de intervjuade ser som lite osmidigt. Att katalogen inte skiljer mellan 
ämnesorden innebär också att den som söker efter skönlitteratur får skriva in 
skönlitteratur tillsammans med de andra ämnesorden. Det är kanske inte något problem 
för bibliotekarierna, men B2 säger att många låntagare inte vet vad skönlitteratur är. 
Samtidigt ser man det inte som en självklart bra åtgärd att separera skönlitteraturen från 
facklitteraturen i katalogen: 
 
”(JM: Vet ni om det varit uppe till diskussion att kanske separera just databasen för 
skönlitterära ämnesord?)  
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B2: Det vet jag inte.  
(JM: Nej, det kanske medför andra problem det också.)  
B2: Ja, jag tror det.” 
 
”(JM: Men du kan tänka dig att det finns fördelar med att man kunde separera mer, 
eller göra det enklare att skilja ut i alla fall skönlitteraturen från fack, och barn kanske, 
så att de inte blandas i katalogen?)  
B6: Ja, men jag vet inte hur det skulle göras, för det är katalogen som styr det då, det 
finns liksom ingen… (…).” 
 
Nu har jag tagit upp en rad problem och brister med de skönlitterära ämnesorden som 
bibliotekarierna upplever, men det finns förstås också saker som är bra. Flera nämner 
som en styrka att det går snabbt och smidigt att ”kasta in” ett ämnesord: 
 
”(JM: Har det påverkat ditt arbete på något sätt, jämfört med hur du arbetade 
tidigare?) 
B6: Jo det gör jag. Jag söker nog oftare. Jag har blivit som allmänheten, söker oftare, 
kastar in i valfria sökord och söker.” 
 
Det är några relativt konkreta ämnesområden – sjukdomar, vård- och omsorgsrelaterade 
ämnen samt länder och städer – som återkommande nämns i intervjuerna som lätta att 
komma åt via ämnesorden. Flera av de intervjuade har stött på och hjälpt studerande 
inom vårdämnen som har sökt skönlitteratur om speciella ämnen, och som via 
ämnesorden har kunnat hitta skönlitteratur. Men vad gäller vård och omsorg finns också 
ett brett utbud av handböcker att tillgå, vilka föredras av vissa. 
 
Värderingen av ämnesordssökningar av skönlitteratur som arbetsredskap sträcker sig 
över ett ganska vitt spektrum, från att man i princip skulle klara sig lika bra utan till en 
stor uppskattning: 
 
”B3: Men ok, det är väl bra att det finns, men uppriktigt sagt. Vad ska jag säga 
uppriktigt. Det är väl klart att en katalog måste ha en ämnesordsindelning, det måste 
den ha. Men jag vet inte, om jag personligen har blivit så mycket lyckligare av den om 
jag säger så, också grovt tillyxat. Men därmed inte sagt att jag ska stå för någon 
värdering om att man inte ska ha den och inte lägga jobb på den och sådär. Så kan jag 
väl säga.”  
 
”B5: Jag tycker det är jättebra att det finns, det är jag väldigt glad att det gör. Sen 
skulle jag vilja att det utvecklades ännu mer, att det indexerades ännu mer finfördelat, 
men det är definitivt ett väldigt bra hjälpmedel i arbetet, helt klart. 
 
B5 omvärderar längre fram under intervjun ståndpunkten att alla böcker borde indexeras 
mer finfördelat, och menar snarare att de böcker som i dagsläget bara har indexerats 
med ett fåtal ämnesord borde kompletteras. Men uppskattningen av de skönlitterära 
ämnesorden återkommer hon till fler gånger under intervjun. 
 
Citaten ovan visar att det är svårt att skapa en samlad bild av hur bibliotekarierna ser på 
ämnesorden, men både de som är positiva och de som är mer negativa ger en bild av 
ämnesordssökningar som ett i en rad av sätt att via ämne söka sig fram bland 
skönlitteraturen. Ämnesorden är inte ens för dem som sätter högt värde på dem det 
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självklara förstahandsvalet, utan det beror på situationen och på vilka alternativ som 
finns, och omvänt menar de som är mer skeptiska att nog bör det finnas en 
ämnesordsindexering även av skönlitteraturen. Ämnesorden upplevs av flera som lite 
osäkert och som tidigare framkommit inte så träffsäkert. B6 sammanfattar sig såhär: 
 
”B6: Om man ska summera, så är det väl det att det blir lite mer av ett komplement för 
det är inte tillräckligt tillförlitligt.” 
   

4.2 Ämnesorden jämte andra hjälpmedel och resurser 
Ämnesordssökning är ett av ett antal olika redskap som de intervjuade bibliotekarierna 
använder, och för flera av dem spelar systemet med ämnesord en tämligen liten roll i 
arbetet med att förmedla skönlitteratur och hjälpa låntagaren till rätt bok. Nedan 
kommer jag ta upp ett antal hjälpmedel och resurser som tagits upp av de intervjuade 
bibliotekarierna, och som liknar ämnesorden på det sättet att de hjälper bibliotekarier 
och/eller användare att orientera sig i beståndet av skönlitteratur och underlättar 
uppsökning utifrån ämnesinnehåll.  
 
På samtliga fem bibliotek jag besökte hade man någon form av genreindelning av 
skönlitteraturen, så att t.ex. deckare, thrillers och science fiction-romaner står på egna 
hyllor. 
 
”B6: (…) det här klassiska med deckare och thrillers och sen har vi en kärlekshylla som 
jag är väldigt skeptisk till i och för sig men den är ju väldigt uppskattad så det behövs ju 
(…).” 
 
B6 visar en viss skepsis angående genren Kärlek som han tycker underförstått kommit 
att bestå av lättare underhållningsromaner, samtidigt som han ser det positiva i att den 
faktiskt underlättar för en ganska stor målgrupp att hitta läsning. Ingen av de övriga 
intervjuade har givit uttryck för några dubier angående genreindelningen, utan tvärtom 
säger några att det är bra att kunna visa personer som frågar efter viss sorts litteratur till 
specialhyllorna. Utöver genrehyllor finns i allmänhet hyllor för barn och ungdom, hyllor 
med lättlästa böcker och hyllor med nyheter, sjudagarslån och återlämnade böcker.  
 
Jämte dessa permanenta hyllor används mer eller mindre tillfälliga utställningar som ett 
sätt att synliggöra skönlitteraturen. Bland teman som nämnts av de intervjuade 
bibliotekarierna finns t.ex. Moderna kvinnor, Ett gott skratt, Personalen 
rekommenderar, Skräck, Augustnominerade böcker, Månadens författare, Författare 
som deltar i Bokmässan och Deckare du inte visste fanns. Flera bibliotekarier säger att 
man försöker göra aktuella utställningar. Det kan t.ex. vara någon jubilerande, nyligen 
prisbelönt eller nyligen avliden författare som uppmärksammas, en samhällsfråga som 
kommit upp eller bara en kalenderhändelse som Halloween.   
 
Skyltning framhävs överlag som viktigt och inte minst effektivt i termer av utlån, och 
många av de intervjuade säger att de ägnar en hel del tid åt att gallra i hyllorna för att 
kunna sätta in snedhyllor med böcker eller bara vända framsidan utåt i hyllorna. B3 och 
B4 ser skyltning som ett av de viktigaste redskapen för att nå ut till låntagarna: 
 
”B3: Vi försöker skylta så mycket vi kan. Skyltning är a och o, och jag har samarbete 
med en förträfflig assistent, biblioteksassistent, som har lika stort intresse som jag för 
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skönlitteratur, och som… Vi inspirerar varandra till olika teman, och då har vi dom här 
gamla snurrorna som inte ser så kul ut, dom här vita, men dom är effektiva.” 
 
”B4: Varje hylla ska helst ha titthål, antingen till höger eller till vänster, det blir mera 
luftigt, och sen är jag stenhård på att skylta med bra böcker; det är jätteviktigt.” 
 
Hylluppställning där olika sorters skönlitteratur separeras och utställningar på olika 
teman är sätt att underlätta för låntagarna att hitta rätt i beståndet. Men den 
genreindelning som görs i hyllorna blir tämligen grov, och kan svårligen ge vägledning 
till den som har mer specifika önskemål om innehållet i en bok. Tematiska utställningar 
å sin sida fungerar antagligen mer som ett sätt att väcka intresse för ett visst 
ämnesområde eller vissa böcker, än som ett sätt att hjälpa den användare som kommer 
till biblioteket med ett specifikt önskemål.  
 
Men även för den användare som har specifika önskemål om innehållet i en skönlitterär 
bok finns det annan hjälp än katalogens ämnesord. Flera av bibliotekarierna framhåller 
de handböcker över olika ämnesområden som bl.a. Btj ger ut som ett bra hjälpmedel för 
både bibliotekarier och användare: 
 
”B3: Ja, just sjukdomar är ju, då finns det ju… men då finns det den här boken, 
handboken, Människan i sjukdom och kris tror jag den heter (…).” 
 
”B4: De här handböckerna som finns, Läslust, olika teman, genrer och så. Men om, det 
beror lite på vad det är för typ av bok, för att vad gäller historiska romaner så 
använder jag Åke Hellstrands böcker väldigt mycket, det är såhär om historia och olika 
tidsåldrar, romersk litteratur, medeltiden. Där skulle jag aldrig drömma om att skriva 
in ämnesord och leta.” 
 
”B5: (…) det är klart, ibland sökte jag, och gör fortfarande på indexerade ämnesord i 
vårt datasystem men nåt som är jättebra och som man har väldigt god nytta av, det är 
den här typen av böcker som bibliotekstjänst ger ut och det är alltså förteckningar över 
böcker i olika ämnesområden.” 
 
De olika bibliotekarierna ser både för- och nackdelar med dessa handböcker jämfört 
med ämnesorden. Till handböckernas fördel nämner man blädderbarheten (B6) och det 
att man kan bära dem med sig ut bland hyllorna (B3). B4 ser det som en fördel att man 
har allt samlat på ett ställe och att man slipper en massa annat som man inte vill ha, 
d.v.s. det brus som oftast följer vid en ämnesordssökning. Vidare är det en fördel att 
man får annotationer i handböckerna (B3, B5), och B5 menar att det är betryggande att 
veta att det finns en person som suttit och tänkt till om varje bok som ingår i handboken. 
Inte så att hon menar att indexerarna inte har tänkt till, men hon tror att de har många 
böcker att ta hand om och inte kan gå lika mycket på djupet som handboksförfattarna. 
B4 tror också att vanan spelar in: att gamla bibliotekarier, till vilka hon räknar sig själv, 
är så vana vid att använda sina hjälpmedel. En nackdel med handböckerna är att de inte 
återspeglar det enskilda bibliotekets bestånd, vilket kan bli irriterande inte minst på en 
mindre filial (B6). Vidare uppfattas det som en brist att de inte som katalogen kan 
uppdateras kontinuerligt (B5), men B4 säger att de kommer i nya upplagor hela tiden, så 
om de bara köps in så är det kanske ett mindre problem. 
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Två av bibliotekarierna, B3 och B4 – de med flest år i yrket och de som ger intryck av 
att använda ämnesordssökningar av skönlitteratur minst – nämner också att de gjort 
egna listor över böcker på olika teman och i olika genrer: 
 
”B3: Sen så har jag gjort en del sådana här små broschyrer om t.ex. ett sargat liv, som 
är eländesböcker då. (…) och sen har jag gjort sådana här Bridget Jones-broschyrer, 
alternativ till Bridget Jones, och det har jag gjort på datorn (…).” 
 
”B4: Jag hör till dem som har enorma sådana här egenhändigt hopknåpade listor över 
ditten och dattan (…).  
 
En del av dessa egenhändigt gjorda listor är enbart för eget bruk, medan andra riktar sig 
också till allmänheten och ligger framme. Under intervjuerna ställde jag ingen fråga 
specifikt om egengjorda listor, så jag vet inte om även de andra bibliotekarierna arbetat 
med sådana. 
 
Jämte sådana konkreta hjälpmedel och åtgärder som hyllseparering, skyltning, 
utställningar, handböcker och listor framhålls överlag bibliotekariernas kompetens och 
kunskap som en viktig resurs i arbetet med skönlitteratur och med att hjälpa låntagare: 
 
”B2: Om det kommer någon och säger att jag vill ha en bra bok, så börjar man ju ett 
referenssamtal då, pratar lite intressen och vad man läst tidigare. Du vet, det är ju det 
som är grejen som vi kan. Och vi slänger oss inte på datorn det första vi gör, utan… det 
gör vi ju inte. (…). Sen har vi ju läst rätt mycket och så kan vi fråga varandra.  
(JM: Händer det att ni gör det också när ni har en…?)  
B2: Ja, det gör vi ju jättemycket.” 
 
”B4: Man har det som egna fållor i huvudet på något vis, man sparar sån kunskap tror 
jag. Vad gäller deckarläsarna så vet jag ju ungefär att de som gillar den där deckaren 
de vill gärna läsa den här också, för det är samma fållor, det är samma skikt, det är 
samma behov av engelska miljöer (…).” 
 
Den vanligaste frågan om skönlitteratur som bibliotekarierna möter gäller en viss titel 
eller författare, men i många andra fall har den låntagare som vänder sig till 
informationsdisken en ganska diffus bild av vad man är ute efter. ”En bra bok” nämns 
som en vanlig fråga. Flera av bibliotekarierna lyfter fram den kunskap som ligger i att 
då kunna förstå och ta reda på vad som kan passa just den personen. 
 
I många uttalanden ges bilden av en erfarenhetsbaserad och oformulerad kunskap, vad 
som under senare år uppmärksammats under namnet tyst kunskap. Det kan t.ex. ta sig 
uttryck i att man utan att slå i katalogen eller en handbok kan gå ut i hyllan och plocka 
ihop böcker för en utställning på ett speciellt tema, eller att man nästan direkt vet vad 
användaren är ute efter: 
 
”B3: (…) jag tror att vi mest faktiskt går på vår gamla kunskap och synminne eller det 
som kommer på återlämningen så ser man: oj, det här var ju en rolig bok eller… Man 
kanske jobbar mer, vad skulle man säga, intuitivt på något sätt.” 
 
”B4: Jag har ju jobbat så länge, så jag tycker jag har så mycket i huvudet, det ska man 
ju inte ha, men det har jag faktiskt.  



29 

(JM: Nja, det är väl ingen som säger att man inte ska ha det?)  
B4: Så om någon ställer en fråga till mig, då säger jag bara: då ska du läsa den boken. 
Så är det ju.” 
 
Både B3 och B4 menar också att man efterhand lär känna sina låntagare, vissa 
individuellt men också som typer, och lär sig ungefär vad olika personer kan vara 
intresserade av och inte minst vad den som tycker om en viss bok eller genre kan 
förväntas uppskatta. Man vet vilka böcker som är populära och vilka som ofta lånas ut. 
 
Och omvänt kan det för den som inte har arbetat så länge upplevas som en brist att inte 
ha så mycket erfarenhet. B5 är den av de intervjuade bibliotekarierna som arbetat 
kortast tid: 
 
”B5: (…) en beläst bibliotekarie, det är ju en utmärkt vägvisare, det är ju så jag vill att 
det ska vara. Där känner jag en brist i min kompetens, absolut, jag skulle vilja vara 
mycket, mycket mer beläst åt alla håll och kanter, och ha mycket mer i huvudet och så 
(…).” 
 
Flera intervjuade påpekar också att man ofta tar hjälp av och frågar varandra. Det är inte 
bara låntagare som frågar bibliotekarien. 
 
Men bibliotekariekompetensen ligger inte bara i vad utbildningen givit och erfarenhet. 
Flera av de intervjuade nämner som en viktig sak att hänga med i TV och radio och i 
vad som händer i samhället, bl.a. för att förstå vad personer frågar efter och för att 
kunna arrangera angelägna utställningar. Bokrecensioner i massmedia och program om 
litteratur har enligt flera intervjuade stort genomslag, och där är det en fördel att veta 
vad som är aktuellt och omtalat när användaren själv inte kommer ihåg namn eller titlar 
korrekt. 
 
Några av bibliotekarierna säger sig ibland använda andra biblioteks kataloger för att 
göra sökningar eller kolla upp saker. B5 gör ibland sökningar i Mölndals stadsbiblioteks 
ämnesordsregister EDVIN, eftersom många äldre böcker som inte är indexerade i 
Göteborgs katalog finns indexerade där och för att man kan söka sig fram från 
överordnade till underordnade ämnen. B6 å sin sida går ibland in i Malmös katalog, 
vilkens ämnesord han beskriver som ”mera genomtänkta ofta, tycker jag, mera up to 
date om man säger så”. Det är svårt att avgöra om B6 här menar de skönlitterära 
ämnesorden eller ämnesorden generellt.68  
 
Jag har ovan tagit upp ett antal hjälpmedel och resurser som har det gemensamt med 
ämnesorden att de används av användare för att söka sig fram bland skönlitteraturen 
eller av bibliotekarier för att hjälpa låntagare eller utföra andra arbetsuppgifter där 
ämnesorden annars kunde tänkas användas. Meningen har alltså inte varit att ge en 
heltäckande bild av bibliotekariernas arbete med skönlitteratur. Bland mer allmänt 
läsfrämjande åtgärder som de intervjuade bibliotekarierna nämnt finns läsecirklar, 
poesicirklar, skapande läsning, poesidagar, bokprat i radion och för skolklasser och 
Boken kommer. 
 
                                                 
68 Både Mölndal och Malmö var tidigt ute med indexering av skönlitteratur och deras system för detta 
undersöktes i en magisteruppsats vid BHS redan 1995. Andersson & Holst (1995) och (1996). 
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4.3 Ämnesorden och användarna 
Ämnesordssökningar är inte bara ett arbetsredskap för bibliotekarier utan också ett 
hjälpmedel för vanliga biblioteksanvändare, både sådana som uppsöker biblioteket för 
att låna böcker för privat läsning och sådana som söker litteratur för studier eller arbete. 
Under intervjuerna ställde jag ett antal frågor till bibliotekarierna om dessa användares 
behov av och användning av ämnesordssökningar efter skönlitteratur. Inte sällan 
svarade man med förbehåll som att det är svårt att veta, eller ”jag utgår bara från min 
egen erfarenhet”, och så är det förstås. Det handlar om bibliotekariernas intryck och 
erfarenheter. Användarnas egna erfarenheter får någon annan ta sig an. 
 
Hur vanligt är det att användare frågar efter skönlitteratur som handlar om ett speciellt 
ämne? Bibliotekariernas svar på den frågan drar åt olika håll, och ibland ger samma 
bibliotekarie motstridiga svar. Medan B5:s erfarenhet är att det är ganska ovanligt: 
 
”B5: (…) någon fråga någon gång ibland, men det är inte så ofta faktiskt som, i alla fall 
enligt min erfarenhet, som vanliga låntagare frågar efter ett ämnesområde inom 
skönlitteratur. Men det händer väl det också.” 
 
så tycker B1 att man ofta får sådana frågor: 
 
”B1: (…) man har ju egentligen alltid letat efter ämnesord, eller vad heter det, 
skönlitteratur via ämnen, eller väldigt ofta i alla fall, eftersom vi ofta får såna frågor.” 
 
Kanske är det så att olika bibliotek, som i detta fall en liten filial och ett stort bibliotek, 
skiljer sig åt på denna punkt, men det finns ju också en språklig osäkerhet i ordet ofta. 
Hur ofta frågan ställs till bibliotekarien behöver heller inte säga så mycket om behovet 
eller efterfrågan bland användarna av att söka skönlitteratur utifrån ämne.  
 
De flesta av bibliotekarierna menar att ämnesordssökning av skönlitteratur framför allt 
är eller kan vara en god hjälp för studerande, och det är en vanlig erfarenhet att de 
ämnesfrågor som bibliotekarierna får ofta kommer från just studerande:  
 
”B3: (…) studerande, det är mer för dem, eller skolelever på olika nivåer eller 
vuxenstuderande, det är ju mera en grej för dem att visa en ämnesordskatalog, men den 
vanliga lustläsaren som jag sa, de bryr sig inte om den, utan de går där de hittar sina 
böcker.” 
 
”B5: Och då händer det någon gång ibland att man får en fråga, speciellt faktiskt från 
studerande kan jag tycka, vuxenstuderande, att de vill ha skönlitteratur som handlar om 
hur det är att ha ett barn med Downs syndrom eller ha en relation med en alkoholist 
eller något sådant.” 
 
Flera bibliotekarier säger också att de oftare demonstrerar katalogen och visar hur man 
kan söka skönlitteratur med ämnesord när det är studerande som frågar. Det varierar en 
del hur ofta man säger sig visa ämnesorden för användare. Flera säger sig försöka känna 
av vilken sorts hjälp användaren vill ha, och om det är en studerande så tänker man att 
dessa kan ha nytta av att kunna söka på egen hand längre fram. B1 och B2 menar att det 
är en viktig uppgift för bibliotekarierna att visa hur man söker i katalogen och säger sig 
försöka att så ofta som möjligt demonstrera sökmöjligheterna, även för andra än 
studerande. ”Det är den här pedagogiska biten”, som B2 uttrycker det. Enligt B4 finns 
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det också en åldersaspekt i det här; yngre människor är mer vana datoranvändare och tar 
lättare än äldre till sig hur man kan söka i katalogen. 
 
Kännedomen om att man kan ämnesordssöka efter skönlitteratur och om hur man gör är 
enligt flera bibliotekarier troligtvis ganska liten bland vanliga användare, och man 
berättar om användare som blivit förvånade men också positivt överraskade när de fått 
möjligheterna demonstrerade för sig. Ofta har användarna då tyckt att det är någonting 
bra. Några bibliotekarier nämner också som en fördel med ämnesorden att användarna 
kan söka själva på ämnen som de inte vill berätta om för bibliotekarien. Flera av 
bibliotekarierna tycker att man skulle kunna göra mer reklam för möjligheterna att 
ämnesordssöka skönlitteratur och sprida det mer, medan andra antar att användarna 
redan känner till möjligheten och använder den eller för den delen känner till 
möjligheten men ändå väljer andra sätt att söka sig fram, eller att många ändå skulle ha 
begränsad nytta av den. B3 är den av de intervjuade som är mest skeptisk i fråga om 
användarnas behov av ämnesord för att söka skönlitteratur: 
 
”B3:  Jag tror inte att, om man nu får… vad ska man säga, våra vanliga läsare, att det 
ens föresvävar dem att de ska slå i en katalog på ämnen, på ämnesord, det… Nej det 
tror jag inte. Jag har ingen vetenskaplig grund för det, men min erfarenhet säger det.” 
  
Hur ser man då på vanliga användares möjligheter att framgångsrikt söka efter 
skönlitteratur med hjälp av ämnesord? Även här skiljer sig svaren åt. B5 och B6 tycker 
inte att det borde vara några större problem: 
 
”(JM: Hur uppfattar du vanliga användares möjligheter att ämnesordssöka 
skönlitteratur? Är det utformat så att det är lätt att förstå hur det fungerar?) 
B5: Ja, det tror jag att jag kan säga att det är. Jag tror att problemet är det som du var 
inne på innan. Vet dom om att möjligheten finns över huvud taget?” 
 
Men flera andra tror att det är ganska svårt för användarna: 
 
”(JM: Generellt, hur användarvänligt tycker du att systemet är?) 
B3: I största allmänhet, vad gäller ämnesorden?  
(JM: Ja.)  
B3: Ja, då är det inte särskilt, nej. Med ledning av vad jag sagt förut, så är det lite svårt 
faktiskt. Men jag får säga som en parentes, katalogen är ganska svår för folk över 
huvud taget. Den är inte särskilt låntagarvänlig.” 
 
”(JM: Hur bedömer ni vanliga användares möjligheter att söka framgångsrikt med 
hjälp av ämnesord?) 
B2: Skönlitteratur är ju svårt, eftersom man måste skriva skönlitteratur när man söker i 
valfria ämnesord.” 
 
Både de som är positiva och de som är mindre positiva i fråga om användarnas 
möjligheter och förmåga att söka kan se att det finns svårigheter. B6 som inte tycker att 
det borde vara några större problem ser ändå en risk i att användarna inte är medvetna 
om att systemet inte är komplett. Risken finns, enligt honom, att när de har skrivit in ett 
ämnesord så tror de att de får upp allt som är relevant. Även B3 talar en del om det 
problemet. Hennes erfarenhet är att många användare är alltför optimistiska och har 
förväntningar som katalogen inte kan uppfylla. Hon berättar om när hon själv sökte i 
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ämnesordsfältet på Bohuslän kombinerat med Smögen och inte fick någon träff: ”Tänk 
om en låntagare gör så. Då tänker ju han att det inte finns.” B2 nämner i citatet ovan 
problemet att man måste skriva in skönlitteratur som ämnesord för att avgränsa sig till 
enbart denna, något som kan vara lätt att missa, samtidigt som skönlitteratur är ett 
begrepp som enligt henne inte är bekant för alla. 
 
Som framgår ovan är många av de svårigheter som bibliotekarierna nämner inte 
begränsade till skönlitterära ämnesord, utan gäller katalogens ämnesord generellt. 
Sådant som ordformer och stavning kan också ställa till det för vissa. Men flera av de 
intervjuade tror också att det finns en bristande insikt hos många användare i hur 
ämnesordssystemet fungerar och vilka sökmöjligheter som finns: 
 
”B6: De flesta kastar nog bara in eller så söker de så som de gör på Google så med 
blandat resultat, men det är få som ber om hjälp.” 
 
”B3: (…) de tror att den innehåller mer. De är optimistiska och tror att så här lätt är 
det. Jag slår in ett ord; jag slår in. Det var en flicka idag som skulle göra ett projekt 
kring bilkollisioner och det är typiskt sådant där ämne man tror: slå in bilkollisioner så 
får jag X antal böcker och hänvisningar.” 
 
Men även om det finns hinder och även om användare ibland har svårt att framgångsrikt 
söka i katalogen, så har som sagt flera av de intervjuade också goda erfarenheter av 
användare som har uppskattat och utnyttjat möjligheten att söka efter skönlitteratur via 
ämnesorden, och flera är positiva till att sprida kunskap om den indexerade 
skönlitteraturen mer. Överlag tror man också att det går att göra katalogen mer 
inbjudande och användarvänlig. Flera har erfarenheter av andra system på andra 
bibliotek som man uppfattat som mer användarvänliga. B1 och B2 tycker att 
ämnesorden för skönlitteratur i dagsläget främst är ett redskap för bibliotekarierna, men 
de tror inte att det behöver vara så, och man menar att det finns outnyttjade möjligheter 
med ämnesorden: 
 
”B2: Jo, men jag menar, det är ju ett bra redskap; det är ju framför allt för oss. Det 
måste jag ju säga. B1: Man hade ju kunnat…  
(JM: Tycker ni det?)  
…sprida det. B2: Ja. B1: Jo, som det är nu så tycker jag också det. B2: Som det är nu. 
Ja, och det är väl det som är felet nästan med det som det är nu, att det blir ett 
arbetsredskap för oss, så. Vi vill ju på något sätt sprida det (…).” 
 
”B1: Om man tänker lärare, de skulle kunna förbereda nu när man kan söka på 
webben, alla skolor har ju Internet, man skulle kunna förbereda lektioner, så. Om man 
t.ex. läser om Andra världskriget så kan man visa då eleverna hur man söker så att de 
kan ha förberett innan de kommer.” 
 
Här återkommer tanken på att ämnesordssökning av skönlitteratur kan vara en god 
resurs i utbildnings- och studiesammanhang, vilken känns igen från andra intervjuer. Att 
frågor från vårdstuderande är vanliga sägs, som jag visat ovan, i flera intervjuer, men 
också historia – Andra världskriget och Förintelsen – återkommer. B1 och B2 nämner 
också marknadsföring, affärsvärlden och juridik som områden där skönlitteratur 
används i utbildningen och efterfrågas av användare. Förutom studerande nämner flera 
bibliotekarier barn som en användargrupp som ofta vill läsa skönlitteratur som handlar 
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om något speciellt, liksom personer som ska resa någonstans och vill ha skönlitteratur 
som handlar om den platsen. Listan över ämnesområden och genrer som enskilda 
bibliotekarier fått frågor om av användare sträcker sig från bygderomaner till må bra-
böcker och från böcker om hur det är att ha ett barn med Downs syndrom till romaner 
som utspelar sig i Kina. Om det är ämnesorden som är den bästa ingången för dessa har 
man däremot olika uppfattningar om. 
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5. Slutsatser 

I det följande besvaras frågeställningarna varpå följer en diskussion om resultaten, en 
diskussion om den använda metoden samt förslag till vidare forskning. 
 

5.1 Besvarande av frågeställningarna 
Upplever bibliotekarier att ämnesordssökningar efter skönlitteratur fungerar väl och är 
ett bra arbetsredskap? 
 
De intervjuade bliotekarierna skiljer sig kraftigt åt i fråga om hur ofta man säger sig 
ämnesordssöka skönlitteratur och vilken nytta man tycker sig ha av ämnesorden i sitt 
arbete. Medan vissa tycker att det är ett bra hjälpmedel och använder det regelbundet, 
säger sig andra klara sig bra på andra sätt. De två bibliotekarier med längst tid i arbetet 
är de som uttrycker störst skepsis och ger intryck av att mest sällan använda 
ämnesorden för att söka just skönlitteratur. Ämnesorden används av bibliotekarierna 
både för att söka litteratur för egen del, t.ex. i arbetet med att arrangera utställningar, 
och för att hjälpa låntagare med speciella önskemål, och av några även för att få en 
uppfattning om innehållet i böcker. 
 
Det är en generell uppfattning att systemet med ämnesord i dagsläget inte fungerar 
optimalt men många tror att det skulle gå att göra förbättringar. Flera nämner att 
indexeringen är ojämn vad gäller hur många ämnesord som tilldelats och att äldre 
skönlitteratur är mindre väl indexerade. Det är också en vanlig uppfattning att 
ämnesorden är en ganska osäker ingång till skönlitteraturen och att precisionen i 
sökningarna inte är så hög.  
 
Bibliotekarierna tar också upp svårigheter som har att göra med hur ämnesorden 
tillgängliggörs. Flera säger att deras eget datasystem Millenium är svårt att arbeta i och 
att de därför ibland väljer att gå in i webbkatalogen och söka. En annan svårighet 
orsakas av att katalogen inte skiljer mellan ämnesord för skönlitteratur respektive 
facklitteratur.    
 
Finns det enligt bibliotekarier jämte ämnesorden andra hjälpmedel och resurser som 
gör skönlitteraturen tillgänglig och sökbar utifrån dess ämne? 
 
Bibliotekarierna tar upp ett antal hjälpmedel och resurser som jämte ämnesorden skapar 
möjlighet att orientera sig bland och hitta skönlitteratur utifrån ämnesinnehåll. Ett 
hjälpmedel som flera nämner som bra och användbart för både dem själva och låntagare 
är olika handböcker som listar och sammanfattar skönlitterära verk som handlar om ett 
visst tema eller ämne, t.ex. sjukdomar eller olika historiska epoker. Bland fördelarna 
med dessa nämns blädderbarheten, att de kan bäras med ut i hyllan och att det är ett 
genomtänkt urval. Några föredrar handböckerna framför ämnesordssökningar, både för 
egen del och att ge till låntagare att ta med ut i hyllan, medan andra gärna använder båda 
och menar att det beror på situationen. Två bibliotekarier säger också att de gjort egna 
listor och broschyrer på olika teman. 
 
Den egna och kollegornas erfarenhet och kunskap lyfts fram som en annan viktig resurs 
i arbetet att hjälpa låntagare och varandra. Kompetensen kan ligga i att förstå vad en 
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person är ute efter eller vad som finns inom ett visst område. Flera framhåller 
betydelsen av att hänga med i vad som är aktuellt. Att själv ha läst mycket framhålls av 
flera som en hjälp i arbetet, men kännedom om böcker kommer också med själva 
arbetet och det dagliga handskandet med böcker. Några säger sig ofta gå på känsla och 
erfarenhet eller den privata ordning man bär med sig i huvudet, både för att hjälpa 
låntagare som ställer frågor och för att arrangera utställningar. 
 
På samtliga besökta bibliotek används genreindelning i hyllorna, skyltning och 
utställningar för att lyfta fram skönlitteraturen. Skyltning och utställningar på olika 
teman ses som viktiga och effektiva sätt att tillgängliggöra skönlitteraturen. Även 
genreindelning i hyllorna är enligt flera bibliotekarier ett bra sätt att hjälpa låntagarna att 
hitta skönlitteratur.  
 
Inget i intervjuerna tyder på att ämnesorden skulle göra genrehyllor, utställningar, 
skyltning, bibliotekarier eller handböcker överflödiga. 
 
Hur bedömer bibliotekarier de ickeprofessionella användarnas möjligheter att använda 
ämnesord för att söka skönlitteratur? 
 
Bibliotekariernas svar ger en ganska svårtydd bild av hur stort behovet och efterfrågan 
bland användare är att få tag på skönlitteratur med ett visst ämnesinnehåll. Men enligt 
samtliga förekommer det att personer frågar efter speciella ämnen, några tycker t.o.m. 
att det är vanligt, och återkommande i intervjusvaren är att det ofta är studerande som 
efterfrågar skönlitteratur om vissa ämnesområden. Det är också en vanlig uppfattning att 
studerande framför andra kan ha nytta av ämnesorden. 
 
Bibliotekarierna har olika uppfattningar om hur bekant möjligheten att ämnesordssöka 
skönlitteratur är bland vanliga användare. De bibliotekarier som är mest positiva till 
ämnesordssökning av skönlitteratur är också de som tror att kännedomen är ganska liten 
och som ger uttryck för en vilja att sprida den mer. Andra menar att många användare 
ändå skulle ha begränsad nytta av ämnesorden och att det finns andra och bättre sätt att 
tillgängliggöra skönlitteraturen. Hur ofta man demonstrerar möjligheten att 
ämnesordssöka skönlitteratur för personer som ställer frågor varierar, men flera tycker 
att det är en viktig uppgift för bibliotekarien. 
 
Ifråga om vanliga användares förmåga och möjligheter att framgångsrikt 
ämnesordssöka skönlitteratur varierar uppfattningarna. En ganska vanligt 
förekommande farhåga är att användare när de söker drar förhastade slutsatser om 
beståndet och tror att de fått ett uttömmande svar på sin sökning och antingen nöjer sig 
eller ger upp för snabbt. Den osäkerhet och brist i precision som bibliotekarierna är väl 
medvetna om riskerar att lura andra. Även mer praktiska saker som ordformer och 
stavning och det att man måste skriva in skönlitteratur som ett eget ämnesord nämns 
som möjliga hinder. Men det finns också goda erfarenheter av användare som tyckt att 
det varit bra att kunna ämnesordssöka skönlitteratur och som gjort det med gott resultat. 
Flera av de intervjuade tror att kunskapen om möjligheterna att ämnesordssöka 
skönlitteratur skulle kunna spridas mer och komma fler till godo. 
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5.2 Diskussion av uppsatsens resultat 
Det är en mångskiftande och bitvis motsägelsefull bild som framträder ur mitt material. 
Finns en uppfattning eller attityd representerad hos någon, finns motsatsen allt som 
oftast hos en annan. Men även om svaren varierar tycker jag att det är en viktig slutsats 
att flera bibliotekarier upplever ämnesorden för skönlitteratur och möjligheten till 
ämnesordsåtervinning som ett bra och användbart redskap i arbetet. Mitt intryck är att 
ämnesorden för dessa intar en viktig position jämte andra hjälpmedel och resurser som 
finns på biblioteket för att komma åt skönlitteratur utifrån ämnesinnehåll. Ämnesorden 
gör inte andra resurser överflödiga, men ämnesorden kan inte heller ersättas av dessa. 
Jag menar att mina resultat ligger i linje med vad Goodstein & Pejtersen (1989) fann i 
utvärderingen av Boghuset, nämligen att ämnesorden är ganska användbara för att 
besvara vanliga frågor, och även Saartis (1997) resultat några år senare av en 
undersökning i Finland som visade att indexeringen hjälpte bibliotekarier i deras 
referensarbete och förbättrade deras möjligheter att hjälpa användare. Men bilden är inte 
entydig och gäller inte samtliga bibliotekarier. 
 
De två bibliotekarier med längst tid i arbetet är också de som är mest skeptiska till 
ämnesordssökningar av skönlitteratur. Det kan mycket väl vara en slump, men en 
möjlig slutsats skulle annars kunna vara att de under sitt yrkesliv utvecklat andra 
strategier för att utföra många av de uppgifter som ämnesorden annars kan användas till. 
Dessa två bibliotekarier tillhör också de som mest påtagligt framhåller bibliotekariens 
erfarenhet och kännedom om låntagarna som betydelsefull. 
 
Det är svårt att utifrån mina resultat få någon klar uppfattning om hur väl intentionerna 
bakom Att indexera skönlitteratur, att möjliggöra en mer professionell, enhetlig och 
rationell indexering av skönlitteratur, uppfylls i Göteborgs folkbiblioteks system för 
ämnesordssökning. Över huvud taget ger intervjumaterialet ganska lite besked om vad 
bibliotekarierna tycker om ämnesorden som sådana. Ingen av de intervjuade säger sig 
uppleva att någon särskild typ av ämnesord saknas eller att fler aspekter av 
skönlitteraturens innehåll borde indexeras, utan i de få fall man nämner ämnesord som 
saknats är det mycket specifika termer ( Smögen) eller nya ord (hedersmord). Detta 
tyder i alla fall på att ämnesordslistans sex fasetter (fem i listan för barn- och 
ungdomslitteratur) täcker in de områden bibliotekarierna söker inom. De förbättringar 
man kan tänka sig har snarast att göra med hur enhetlig indexeringen är och med 
katalogens gränssnitt och funktioner. Svaren, framför allt erfarenheten att äldre litteratur 
är bristfälligt indexerad, tyder på att indexeringen av skönlitteratur har utvecklats och 
blivit bättre och mer användbar, men om detta beror på ämnesordslistan eller 
indexeringspraxis är däremot svårt att säga.  
 
Det som framkommit under arbetet med denna uppsats får mig att tro att vad som skulle 
kunna göra ämnesordssökningar av skönlitteratur till ett ännu mer användbart redskap 
för bibliotekarier och även för vanliga användare på Göteborgs folkbibliotek inte främst 
är en utveckling eller förändring av ämnesordslistan. Antagligen inte heller en annan 
indexeringspraxis, även om det förekommer att de intervjuade bibliotekarierna har 
synpunkter på antalet termer per dokument – däremot bör förstås indexeringen vara 
enhetlig, gjord utifrån samma principer och utförd på alla medietyper där det finns ett 
behov av ämnesordsåtervinning. Men snarare tror jag att man borde synliggöra 
ämnesorden och ämnesordslistans struktur på något sätt och gärna då i själva katalogen. 
Jag tror att det skulle vara av stor vikt för den som söker att se vilka ämnesord som 
gäller skönlitteratur, vilka olika fasetter och grupper som finns och vilka relationer 
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orden har till varandra. Så som det är idag är ämnesordslistan och dess struktur helt 
osynlig för den som söker. Häri tror jag att flera av svårigheterna, både för bibliotekarier 
och låntagare, med att ämnesordssöka skönlitteratur bottnar. Svårigheten att avgränsa 
sin sökning när man får för många träffar, som nämns av flera bibliotekarier, skulle 
kunna bli mindre om man vet vilka olika termer som ligger nära varandra, och om en 
sökning ger för få träffar borde man omvänt kunna se om det finns överordnade eller 
relaterade termer eller andra närliggande. Över huvud taget kan det antas vara enklare 
att välja mellan ord i en lista än att själv finna ord. Kanske skulle man också kunna 
möjliggöra fler olika sökstrategier, t.ex. att klicka sig fram från bredare till snävare 
begrepp som i Mölndals EDVIN. 
 
Idén att den tesaurus eller ämnesordslista som ligger till grund för indexeringen också är 
en god hjälp för den som söker återfinns och får stöd i tidigare forskning på området. 
Goodstein & Pejtersen (1989) finner i sin undersökning av Boghuset att fasettstrukturen 
som synliggör relaterade termer var en god hjälp för användarna att precisera sina 
sökfrågor. Andersson & Holst (1996) drar från sin undersökning av användares 
beskrivningar av skönlitteratur slutsatsen, att användare utan hjälp av en lista över vilka 
termer som är sökbara har svårt att söka framför allt på abstrakta begrepp och på sådant 
som kan beskrivas på många olika sätt. Även Dahlqvist & Palm (2004) menar att en 
tesaurus eller ämnesordslista bör finnas tillgänglig som stöd för användarna vid 
sökning. I dessa studier är det vanliga användare som avses men jag tror att även 
bibliotekarier skulle kunna ha nytta av ett sådant stöd. 
 
Saarti har i en artikel uppmärksammat problemet med att ämnesorden för skönlitteratur 
inlemmas i de existerande informationssystemen på ett sådant sätt att fasettstrukturen 
går förlorad. Enligt honom bör ämnesordens indelning i fasetter gå igen i 
återvinningsverktygen, och han efterlyser en utveckling av systemen i riktning mot mer 
öppenhet och användarvänlighet och även en utveckling av speciella 
informationssystem för skönlitteratur (Saarti använder det vidare ordet fiction).69 Jag har 
inte i min undersökning tittat speciellt på katalogens utformning, men jag tror liksom 
Saarti att det vore bra om inte bara ämnesorden utan också fasettstrukturen syns för den 
som söker. Om man borde ha speciella OPAC:ar för skönlitteratur har jag däremot 
ingen uppfattning om. Idén fick i alla fall inget gehör från de bibliotekarier jag ställde 
frågan till. Däremot kan möjligheterna att skilja mellan ämnesord för skön- och 
facklitteratur och att söka på olika fasetter vara värda att ta hänsyn till vid utveckling 
och inköp av nya informationssystem till biblioteken. 
 
Att studerande är en grupp som enligt bibliotekarier efterfrågar skönlitteratur med visst 
ämnesinnehåll och därför kan tänkas ha nytta av ämnesordssökningar är ett resultat värt 
att ta fasta på. I ljuset av att flera av de intervjuade bibliotekarierna också har 
uppfattningen att möjligheten att ämnesordssöka skönlitteratur är okänd för många 
användare, kan man se en uppgift för biblioteken i kontakten med skolan och den högre 
utbildningen. Savoca finner i sin magisteruppsats att de saker som forskare som 
använder skönlitteratur som källmaterial intresserar sig för, väl kan beskrivas med hjälp 
av ämnesorden i Att indexera skönlitteratur. Detsamma tror jag i stor utsträckning gäller 
för lägre utbildning. 

                                                 
69 Saarti (1999) s. 89. 
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5.3 Tankar om metoden och förslag till vidare forskning 
Under analysen och tolkningen av intervjumaterialet har jag flera gånger önskat att jag 
gjort saker på ett annat sätt. Ibland har det varit oklart vad de intervjuade personerna 
menat, ibland har de missuppfattat en fråga eller kommit bort från ämnet. Ibland är det 
jag som kommit bort från ämnet eller inte varit tillräckligt kvick att förtydliga mig eller 
fråga om. En del av detta kunde ha undvikits genom grundligare förberedelser och 
träning i intervjuteknik. Efterhand har jag också kommit på saker som jag borde ha tagit 
upp under intervjuerna. 
 
Jag har funderat en del på om jag skulle ha ställt mer specifika frågor och gjort 
intervjuerna mer strukturerade. Ibland hade detta antagligen givit tydligare svar, men 
samtidigt är det såhär i efterhand svårt att avgöra hur mycket jag hade missat om jag 
begränsat de intervjuades möjligheter till utvikningar och fria resonemang. Under 
intervjuerna framkom sådant som jag inte själv förutsett och som fått mig att justera 
kursen för mitt arbete. Ett möjligt arbetssätt kunde ha varit att genomföra några 
inledande ostrukturerade intervjuer och utifrån dessa formulera mer specificerade frågor 
för ett antal mer strukturerade intervjuer. 
 
Jag tror att det hade varit bra att komplettera intervjun med en enkät som 
intervjudeltagarna fått fylla i, antingen före som en sorts introduktion och förberedelse 
för själva intervjun, eller efter när de fått tid att reflektera över frågorna och sina svar. 
Över huvud taget har jag kommit att tro att det i fallstudier av den här typen är givande 
att kombinera och dra nytta av så många olika metoder som möjligt. Goodsteins & 
Pejtersens undersökning av Boghuset framstår som ett lärorikt exempel.  
 
Min metod har gjort det svårt att skilja ut bibliotekariernas uppfattningar om själva 
ämnesorden och indexeringen från uppfattningen om sådant som katalogens utseende 
och funktioner. Det har också varit svårt att få en bild av vari bibliotekariernas olika 
uppfattningar om ämnesordens användbarhet och nytta grundar sig. Hur man skulle 
komma till rätta med dessa oklarheter har jag däremot svårt att säga. 
 
Mot bakgrund av min undersökning vill jag som ämne för vidare forskning föreslå att 
man undersöker och kartlägger bibliotekariers återvinningsresurser för skönlitteratur. 
Jag ser gärna att min uppsats fungerar som en förstudie till en sådan undersökning. Man 
skulle t.ex. kunna kartlägga utbudet av handböcker som listar skönlitteratur inom olika 
områden, och se på den typ av egenproducerat material som omnämns av några 
personer i mina intervjuer, liksom förstås på användningen av ämnesordssökning. 
 
En annan intressant uppgift för vidare forskning vore att jämföra hur den indexerade 
skönlitteraturen tillgängliggörs och görs sökbar i olika biblioteks informationssystem. 
Kanske ser det på många håll ut som i Göteborg med sökning i ämnesordsfältet eller 
valfria sökord, men åtminstone Mölndals EDVIN ger ytterligare sökmöjligheter, liksom 
Herlev-bibliotekens biblioteksdatabas i Danmark. Man kunde också jämföra 
bibliotekariers och användares erfarenheter av och användning av olika system, 
antingen ute i fält genom enkäter, intervjuer och observationer, eller i kontrollerade 
experiment.  
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6. Sammanfattning 

Ämnesordsindexering av skönlitteratur är ett sätt att möjliggöra återvinning av 
skönlitteratur utifrån dess ämnesinnehåll. Sedan slutet av 1980-talet har Bibliotekstjänst 
lagt in ämnesord i sina katalogposter för skönlitterära verk Det har också förekommit 
lokala initiativ på folkbibliotek runt om i Sverige att indexera skönlitteratur. 
 
År 2004 gav Svensk Biblioteksförening ut en tredelad ämnesordslista, Att indexera 
skönlitteratur, i syfte att möjliggöra en bättre och mer enhetlig indexering av 
skönlitteratur i Sverige. Jag har velat undersöka hur indexering av skönlitteratur 
kommer till användning på folkbibliotek, och har därför valt att undersöka sex 
bibliotekariers erfarenheter av ett system för ämnesordsåtervinning av skönlitteratur 
som bygger på indexering utifrån Att indexera skönlitteratur.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bibliotekariers erfarenheter av och 
uppfattningar om ett system för ämnesordsåtervinning av skönlitteratur som bygger på 
Svensk Biblioteksförenings år 2004 publicerade ämnesordslistor Att indexera 
skönlitteratur. Närmare bestämt undersöker jag sex bibliotekariers på folkbibliotek i 
Göteborg erfarenheter av att använda ämnesordssökningar av skönlitteratur i sitt dagliga 
arbete. Jag vill också veta hur man ser på alternativen till ämnesord för återvinning och 
tillgängliggörande av skönlitteratur, samt hur bibliotekarierna bedömer 
ickeprofessionella användares möjligheter att söka efter skönlitteratur med hjälp av 
ämnesord. Jag har i arbetet utgått från följande frågeställningar: 
 

Upplever bibliotekarier att ämnesordssökningar efter skönlitteratur 
fungerar väl och är ett bra arbetsredskap? 

 
Finns det enligt bibliotekarier jämte ämnesorden andra hjälpmedel och 
resurser som gör skönlitteraturen tillgänglig och sökbar utifrån dess ämne? 

 
Hur bedömer bibliotekarier de ickeprofessionella användarnas möjligheter 
att använda ämnesord för att söka skönlitteratur? 

 
Min undersökning bygger på intervjuer av sex bibliotekarier som arbetar med 
skönlitteratur på folkbibliotek i Göteborg. Av de deltagande bibliotekarierna arbetar två 
på huvudbiblioteket, två på större filialer och två på mindre filialer. Hur länge de arbetat 
som bibliotekarier varierar från mindre än tio år upp till mer än trettio år. Intervjuerna 
utformades efter förebild av den naturalistiska intervjun så som den beskrivs av Anne 
Ryen i hennes Det kvalitative intervjuet. Den naturalistiska intervjun är en kvalitativ 
intervjumetod där man strävar efter att skapa en samtalssituation med öppna frågor och 
svar.  
 
Under intervjuerna ställde jag frågor om de deltagande bibliotekariernas arbete med 
skönlitteratur, om deras användning av ämnesordsökning, samt om vilka andra sätt som 
används på biblioteket för att tillgängliggöra skönlitteraturen. Jag ställde också frågor 
om hur de uppfattade vanliga användares användning av ämnesord för att söka 
skönlitteratur, hur användarvänlig de ansåg katalogen vara, samt om 
ämnesordssökningars precision, användbarhet och eventuella brister och begränsningar. 
Intervjuerna varade mellan en halv och en timma. 
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Undersökningen visar att bibliotekariernas uppfattningar om ämnesordssökningar som 
arbetsredskap varierar. Medan vissa säger sig ofta använda ämnesord för att söka 
skönlitteratur och tycker att det är ett bra hjälpmedel, menar andra att ämnesorden har 
en liten betydelse i deras arbete med skönlitteratur. Det är en vanlig uppfattning att 
möjligheterna till ämnesordsåtervinning skulle kunna förbättras. Bland bristerna i 
nuvarande system nämns att äldre litteratur och vissa medier är bristfälligt indexerade, 
bristande precision och svårigheter att avgränsa sökningar, katalogens gränssnitt samt 
blandningen i katalogen av ämnesord för skön- och facklitteratur.  
 
Bibliotekarierna i undersökningen tar upp ett antal olika resurser och hjälpmedel som 
jämte ämnesorden hjälper bibliotekarier och användare att hitta skönlitteratur. 
Handböcker som listar och ger en kort beskrivning av skönlitteratur på vissa teman ses 
av flera som ett bra hjälpmedel. Några säger sig föredra dessa framför ämnesorden. 
Även bibliotekariernas samlade kunskap och erfarenhet framhålls som en viktig resurs, 
både för att hjälpa varandra och hjälpa användare. Tematiska utställningar är ett sätt 
som används för att lyfta fram skönlitteratur med visst ämnesinnehåll, liksom speciella 
genrehyllor. Att synliggöra skönlitteraturen genom utställningar och skyltning ses 
överlag som viktigt.  
 
Bibliotekariernas bedömning av ickeprofessionella användares möjligheter att 
ämnesordssöka skönlitteratur varierar. Flera har erfarenheter av användare som tyckt att 
möjligheten att ämnesordssöka är bra och som sökt med gott resultat. En farhåga är att 
vanliga användare inte är medvetna om systemets begränsningar och drar förhastade 
slutsatser om beståndet när de söker. Några menar att de flesta användare har liten eller 
ingen nytta av ämnesordssökningar och att det finns andra och viktigare sätt för dem att 
hitta skönlitteratur. Andra tror att ämnesordssökning skulle kunna vara ett bra 
hjälpmedel för många användare, men att kännedomen om möjligheterna är begränsade. 
En vanlig erfarenhet är att studerande är en användargrupp som efterfrågar 
skönlitteratur med visst ämnesinnehåll, och det är en vanlig uppfattning att just 
studerande kan ha nytta av ämnesordsåtervinning av skönlitteratur. 
 
I diskussionen skriver jag att det är svårt att utifrån uppsatsens resultat sluta sig till 
bibliotekariernas uppfattningar om indexeringen, själva ämnesorden och om huruvida 
fasetterna och grupperna i ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur täcker in deras 
behov. Bibliotekariernas svar tyder på att indexeringen av skönlitteratur på Göteborgs 
folkbibliotek har blivit bättre på senare år men det är svårt att utifrån min undersökning 
koppla detta till Att indexera skönlitteratur. Det är också svårt att säga vari 
bibliotekariernas olika uppfattningar om nyttan av ämnesordsåtervinning av 
skönlitteratur bottnar. 
 
Som åtgärd för att förbättra möjligheterna till ämnesordsåtervinning av skönlitteratur på 
de aktuella biblioteken, föreslås att ämnesordslistans termer och struktur synliggörs för 
den som söker. Det är en synpunkt som får stöd i tidigare forskning och min bedömning 
är att flera av problemen som framkommit under intervjuerna på så sätt skulle kunna bli 
mindre. 
 
Som förslag till vidare forskning anges dels att undersöka och kartlägga bibliotekariers 
återvinningsresurser för skönlitteratur, dels att undersöka hur ämnesorden för 
skönlitteratur tillgängliggörs och görs sökbara i olika informationssystem. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
 
 
1 Inledning 
 
1.1 Datum, tid, plats 
 
1.2 Namn 
 
 
2 Allmänt om personen 
 
2.1 Tid i arbetet 
 
2.2 Antal år på detta bibliotek 
 
2.3 Arbetsuppgifter, avdelning 
 
2.4 Erfarenhet av indexering (skön- och facklitteratur) 
 
 
3 Om ämnesordssystemet och skönlitteraturförmedling 
 
3.1 (Vad har du själv för) Erfarenheter av förmedling av skönlitteratur 
 
3.2 Erfarenhet av ämnesordssökning av skönlitteratur 

för att besvara frågor från låntagare 
för att hitta egen läsning 
av andra system för ämnesbeskrivning (t.ex. EDVIN i Mölndal) 
hur länge 

 
3.3 Hur har ämnesordsbeskrivningen av skönlitteratur påverkat ditt arbete? 

förmågan hjälpa låntagare 
mer/mindre tid 
förändrade arbetsuppgifter 
positiv/negativ 
arrangera utställningar 

 
3.4 Indexerar ni själva skönlitteratur här på biblioteket? 

om nej. Vilka gör det? 
om ja. Hur stor andel? 
egen erfarenhet av indexering 

 
3.5 Vad görs mer på biblioteket för att öka tillgänglighet till och överblickbarhet av 
skönlitteratur? 

utställningar 
hylluppställning 
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läsfrämjande åtgärder 
 
 
4 Användares användning 
 
4.1 Brukar du demonstrera sökmöjligheterna för personer som ställer ämnesfrågor? 
 
4.2 Vanliga användares möjligheter att använda systemet 

vuxna/barn 
avsaknad av ordlista 
ikoner 
instruktioner 

 
4.3 Hur användarvänligt anser du att systemet är? (ickeprofessionella användare) 
 
4.4 Har du kunna se att eller tror du att möjligheten till ämnesordssökning påverkar 
människors läsvanor på något sätt? 

val av litteratur 
inställning till läsning (som kunskapskälla) 

 
4.5 Reaktioner från användare 

speciella svårigheter 
fördelar/styrkor 
träffarnas relevans 
antal träffar 

 
 
5 Systemet i sig 
 
5.1 Tycker du systemet har god precision (precision-recall) 
 
5.2 Systemets förmåga att ”besvara” frågor och önskemål 

lämpliga fasetter 
tillräcklig precision 
litterär kvalitet, läsvärdhet 

 
5.3 Finns det saker systemet lämpar sig mindre bra för, och som bättre behandlas på 
annat sätt? 

referensverk  
litteraturvetenskaplig litteratur 
genrekataloger 
erfaren och beläst bibliotekarie 

 
5.4 Hur gör ni om ni tycker att ämnesord som borde vara med saknas? 

rutiner för nya ämnesord 
förslag för nya upplagor av Att indexera skönlitteratur 

 
5.5 Saknar du något i systemet? 

gränssnitt (ikoner, klickbar ämnesordslista) 
fasetter 
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precision 
 
5.6 Är det värt besväret? 

tidsvinst kontra tidsförlust 
ekonomiskt 
förbättrad service 
förenklat/förbättrat ditt arbete 

 
5.7 Vill du lägga till eller utveckla något? 
 
5.8 Får jag återkomma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


