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Abstract: The aim of this thesis is to investigate how the indexing of fiction 
for adults looks like in the public libraries that don´t buy indexed 
records for fiction from Bibliotekstjänst (BTJ). The questions that 
I want these libraries to answer is:

Public libraries that index fiction for adults themselves:
 What tools do they use when indexing?
 How do they proceed when indexing?
 How do they experience that indexing works in practice?
 How large knowledge of Svensk Biblioteksförening's 

subject headings list for adults do they have? 
Public libraries that don´t index fiction for adults:

 What factors lie behind the decision not to index?
 Do they have plans to either start indexing themselves or to 

start buying indexed records?
 How large knowledge of Svensk Biblioteksförening's 

subject headings list for adults do they have?

The study showed that in libraries that index themselves, many use 
Svensk Biblioteksförening`s subject headings list. They use the 
binding lists from BTJ and the text on the back cover of the book
when choosing index terms and they think that indexing is 
interesting, useful but that it takes time. The libraries that don´t 
index say that it is lack of time or staff that has made them take 
that decision. Half of these libraries say that they will start buying  
indexed records or do the indexing by themselves. In both types of
libraries the knowledge of Svensk Biblioteksförening`s subject 
headings list is basic or good.

Nyckelord: indexering skönlitteratur ämnesord folkbibliotek enkät
vuxna återvinning



                  ”Det finns inget så härligt som tanken på ett stort
                    biblioteks skönlitteraturavdelning. Så fullt av
                    oupptäckta möjligheter! Så många inbjudningar
                    till samtal! Så många olika erfarenheter om våra
                    villkor på denna jord!

                    Det finns inte heller något så vedervärdigt och
                    frustrerande som när jag väl står där och betraktar
                    alla hyllor och bokryggar. Hur skall jag se det som
                    är just för mig?”

                                    Ulla Forsén
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1. Inledning
Återvinning av skönlitteratur utifrån tema, ämnesord, genre, tidsepok m.m. har blivit något 
som jag intresserat mig för mer och mer under utbildningens gång. Jag har deltagit i två större 
arbeten som berört detta. Det första kallade vi för ”Spökhyllan eller Vikingalådan: Alternativ 
hyllplacering på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar” och det andra kallade vi för 
”Indexering av skönlitteratur: En presentation av fyra nordiska projekt”. Bägge dessa arbeten 
har alltså handlat om hur man på ett enklare sätt kan hitta den typ av skönlitteratur man är 
intresserad av, utan att ha någon speciell författare eller titel i åtanke bara kanske ett ämne 
man tycker om. Eller att kunna hitta något speciellt man hört talas om och bara vet något 
diffust om vad det var. Utvecklingen av möjligheterna att söka med hjälp av datorer har 
utvecklats enormt och att med den möjligheten kunna ämnessöka skönlitteratur är 
fascinerande. Dessutom var utgivningen av nya skönlitterära verk i Sverige 1667 stycken bara 
under 2006 och som nya upplagor utkom 673 verk. (Nationalbibliografin 2007) Det som 
intresserar mig är att på ett enkelt sätt hitta bland denna och all äldre skönlitteratur.  

1.1 Bakgrund
Många försök har tidigare gjorts med att skapa ämnesordlistor och tesaurusar för 
skönlitteratur, både nationellt och internationellt. Dessutom har Svensk Biblioteksförenings 
(SB) ämnesordlistor varit tillgängliga sedan våren 2004 och därför föll det sig naturligt för 
mig att undersöka vad som hänt på detta område, hur SB:s ämnesordlistorna mottagits, om 
och hur de används m.m. Min undersökning ska därför handla om hur de folkbibliotek, som 
inte köper indexerade poster från Bibliotekstjänst, gör när de indexerar skönlitteratur för 
vuxna. Vilka verktyg de använder sig av, om de använder Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista för vuxna (hädanefter kallad SBvux) och hur de så fall tycker att den fungerar. 
Eller om de inte indexerar skönlitteratur: Vilka är de faktorer som gjort att de inte indexerar. 
Jag har tänkt att min uppsats ska bli en explorativ, undersökande kvantitativ enkätstudie av 
både folkbibliotek som indexerar själva och de som inte gör det.  

1.2 Disposition
Kapitel 2 omfattar problembeskrivningen, uppsatsens syfte, frågeställningar och 
problemavgränsningar och i kapitel 3 ges några definitioner som rör denna uppsats.

Kapitel 4 består av förklaringar om vad indexering är, språkkontroll vid indexering och
skillnaden mellan att indexera facklitteratur och skönlitteratur.

Kapitel 5 presenterar ett urval av tidigare forskning inom området, både nationellt och 
internationellt. Jag inleder med några pionjärer inom området, gör några internationella 
nedslag och avslutar med att beskriva några svenska ämnesordlistor/tesaurusar.

Kapitel 6 omfattar det som har med själva metoden att göra. Det gäller val av 
undersökningsmetod, populationen jag ska undersöka, undersökningens genomförande, hur 
jag sammanställde svaren och de analysmetoder jag använde mig av. 

Kapitel 7 innehåller resultatredovisningen uppdelat på de två typerna av folkbibliotek, 
nämligen de som indexerar och de som inte indexerar. Kapitel 8 inleds med en genomgång av 
de problem som dykt upp under arbete och det följs av min analys av resultatet och den 
diskussion jag fört angående detta resultat. Även detta är uppdelat mellan de två typerna av 
folkbibliotek. Sist finns en jämförelse av de frågor som gäller SBvux.   
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Kapitel 9 redovisar slutsatserna jag kommit fram till och innehåller även förslag till vidare 
forskning och till sist, kapitel 10 som innehåller en sammanfattning av uppsatsen. Efter
källförteckningen kommer de fem bilagorna.

2. Problembeskrivning
Problemet som intresserar mig är hur det ser ut med indexering av skönlitteratur för vuxna på 
de folkbibliotek som inte köper indexerade poster från Bibliotekstjänst AB (BTJ) Detta 
kapitel innehåller därför en kort överblick över hur återvinning av skönlitteratur i Sverige sker 
och tidigare skett samt ett lokalt exempel.

2.1  Återvinning och indexering av skönlitteratur
I Sverige har det inte funnits någon enhetlig ämnesordlista för skönlitteratur tidigare och 
därför har folkbibliotek löst problemet med återvinning av skönlitteratur på många olika sätt. 
Många bibliotek har frångått SAB-systemet och placerat böcker efter olika/egna system för att 
underlätta för låntagarna att hitta det de är intresserade av. Den s.k. alternativa 
hylluppställningen kan gälla att placera böcker av lokala författare tillsammans eller böcker 
med lokal anknytning tillsammans, skönlitteratur efter ämne/genre. Som exempel på 
alternativa hylluppställningar i Sverige kan nämnas GÖK-projektet1 och Kampen-projektet2. 
Alternativ hylluppställning har emellertid varit ett väldigt trubbiga verktyg för återvinning av 
skönlitteratur, för den visar bara en sida av bokens ofta mångfacetterade innehåll.

Vissa bibliotek har istället haft egna ämnesordsystem t.ex. Edvin i Mölndal, Bella och 
Skattkammaren. (Vid uppropet som SB skickade ut när de skulle börja arbetet med 
ämnesordslistorna fick de in femton olika, ibland lokala ämnesordslistor.) Den tekniska 
utvecklingen har gjort att det i dag finns goda möjligheter att konstruera effektiva 
återvinningssystem där olika söktermer kan kombineras. Dessutom har möjligheten att med 
hjälp av SB:s handledning och ämnesordslistor få ett enhetligare sätt att indexera 
skönlitteratur i Sverige, att kunna få fler ingångar till varje enskild bok och därmed 
underlättas återvinning av skönlitteratur,

2.2 Exemplet Skellefteå kommun
Skellefteå kommun tog under hösten 2004 fram ett material som innehåller en 
problemproblemanalys av den egna bibliotekskatalogen. I analysen sägs att katalogen är både 
ostrukturerad och inkonsekvent. Det finns många och märkliga utseenden på katalogposterna 
på grund av olika tidigare datasystem och konverteringar samt gamla och nyare 
katalogiseringsinstruktioner som förvirrar. Dessutom har kunskaperna i katalogisering och 
indexering varit mycket varierande hos personalen. Kraven på användbarhet och sökbarhet i 
katalogen ökar från låntagarna och sökning med hjälp av ämnesord är någonting som 
efterfrågas mer och mer. Som der ser ut nu så saknar många poster ämnesord eller är försedda 
med direkt felaktiga. Grundorsakerna till de stora problemen med katalogen är den daglig 
manuella hanteringen med dålig kunskap i indexering, brist på intresse och/eller förståelse för 
indexering, samtidigt som det både är tids- och personalkrävande. Låntagarnas behov och 
önskningar på en enhetlig katalog kan därför inte tillgodoses. (Skellefteå folkbibliotek 2004, 
s.2) Det är dessutom väldigt dyrt att köpa fullständiga poster som innehåller ämnesord. Den 
                                                
1

Evaluating the GÖK-projekt: the innovative capaity of the Swedish library system (1995) Stockholm: Statens 
kulturråd ( Rapport från Statens Kulturråd 1995:4)
2

Kampenprojektet: en studie av fem bibliotek på uppdrag av Statens Kulturråd (1994) Borås: Högskolan i Borås 
(Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, 1994:1)
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enda servicenivå från Bibliotekstjänst som innehåller indexeringsord för skönlitteratur är det 
som BTJ kallar nivå 3 i deras bibliografiska service och som BTJ kallar fullservice. (Nivå 3 
kan man köpa med eller utan konvertering av gamla poster. Nivå 1 innebär bland annat köp 
av enstaka poster utan ämnesord, nivå 2 ett årligt abonnemang av poster utan ämnesord med 
koppling till mediainköp från BTJ och man kan köpa vissa tillval t.ex. periodikapaket. Mina 
anmärkningar.) För en kommun som Skellefteå kostar den nivån ca 145 000-149 000 kr/år. 
Till detta tillkommer dessutom kostnader för konvertering av de gamla posterna så att de blir 
enhetliga, poster för media som köps från andra ställen än BTJ och om man vill ha 
omslagsbilder från böckerna i posterna. (Skellefteå folkbibliotek 2004 s. 11). 

Jag har hört från en del mina kurskamrater att detta också gäller för de bibliotek där de 
arbetar. Därför antar jag att det som gäller för dessa bibliotek och för Skellefteå kommun nog 
kan gälla för många andra kommuner och deras folkbibliotek. Det är därför som jag anser att 
detta är ett problem som jag vill undersöka. 

2.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur indexeringen av skönlitteratur för vuxna
ser ut på de folkbibliotek som inte köper indexerade poster för skönlitteratur från BTJ. Jag vill 
ta reda på vilka hjälpmedel de använder och om de använder SBvux, hur de i så fall tycker att 
den är att använda. Dessutom vill jag veta hur de går tillväga när de indexerar och hur de 
tycker att det fungerar. När det gäller de folkbibliotek som inte indexerar skönlitteratur så vill 
jag veta varför de gjort detta val, om de planerar att börja indexera eller köpa indexerade 
poster. Från bägge typerna av bibliotek vill jag veta hur stor kunskap om SBvux de har och 
om det finns önskemål om att få mer kunskap om den. Det är alltså en undersökning av 
indexering av skönlitteratur, ur bibliotekariernas perspektiv, på de folkbibliotek som inte 
köper indexerad poster för skönlitteratur från BTJ som jag tänker göra. I slutändan vill jag få 
fram vad de tycker är bra/dåligt med att indexera själva, vilka verktyg de använder och om de 
använder SBvux, hur de tycker att det fungerar. De bibliotek som inte indexerar kan få veta 
att de inte är ensamma om att inte göra det och vad som gjort att dessa bibliotek valt det 
alternativet samt om det är vanligt att planera att börja köpa indexerade poster eller att börja 
indexera själva.

Mina frågeställningar för de bibliotek som inte köper indexerade poster för skönlitteratur för 
vuxna från Bibliotekstjänst är:

1. Folkbibliotek som själva indexerar skönlitteratur för vuxna:
 Vad använder de för redskap vid indexeringen?
 Hur går de tillväga när de indexerar?
 Hur anser de att det faktiskt fungerar att indexera? 
 Hur stor kunskap om SBvux har de?

2. Folkbibliotek som inte indexerar skönlitteratur för vuxna: 
 Vilka faktorer ligger bakom beslutet att inte indexera?
 Har de planerat att i framtiden börja indexera själva eller köpa indexerade poster?
 Hur stor kunskap om SBvux har de?

2.4 Avgränsningar
I min undersökning har jag avgränsat mig till att undersöka de svenska folkbibliotek som inte 
köper indexerade poster för skönlitteratur för vuxna av BTJ. Jag har valt bort de folkbibliotek 
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som köper färdiga indexerade poster och lägger till eller ändrar med egna ämnesord. 
Dessutom har jag valt att bara se på hur de gör vid indexering av skönlitteratur för vuxna, inte 
indexering av skönlitteratur för barn. Detta för det förmodligen hade gjort enkäten för 
omfattande för dem som skulle svara på den. Det hade förmodligen dessutom blivit ett för 
omfattande arbete om jag sett på alla olika typer av bibliotek i Sverige och att ta med 
folkbibliotek till exempel från hela Norden hade också medfört för omfattande arbete för en 
magisteruppsats. I denna uppsats kommer jag dessutom att avgränsa mig till att bara behandla 
noveller och romaner på svenska när jag skriver skönlitteratur. (Se även kap.3) Den 
population som till sist återstod var 66 bibliotek (se Bilaga 1). Då hade jag tagit bort de 
bibliotek som köper indexerade poster från BTJ och de bibliotek, som samarbetar när det 
gäller katalog och indexering, och som inte köper indexerade poster från BTJ. 

3 Ordförklaringar

Facett: En grupp termer inom ett avgränsat ämnes område som kommit fram genom 
användning av ett indelningskriterium och som vid ett givet tillfälle övervägs att vara 
ekvivalenta. Varje facett utgör en aspekt av ämnet. (Harter 1986, s.172) 

Folksonomi: En term som kommer från orden folk (människor) och taxonomi. Den är en 
”gräsrots vokabulär” med ett oändligt antal ord som kommit till av en slump och hänvisar till 
den osofistikerade men väl fungerade samarbetet när det gäller kategorisering på nätet. Istället 
för att använda en centraliserad form av klassifikation och/eller indexering så kan användarna 
fritt välja uttryck. (Fox 2006, s. 170) Detta är alltså en okontrollerad vokabulär, ett naturligt 
språk. På flera biblioteksbloggar har jag hittat diskussioner om hur människor lär sig söka 
information på nätet och vilken inverkan detta kan ha på biblioteksvärlden. Hur de, när de 
sedan söker på bibliotek, måste använda kontrollerad vokabulär, de ord vi tänker på, inte de 
ord de är vana vid att använda. Intresserad? Se 3  

Genre: Enligt en engelske forskaren inom litteraturvetenskap, Alastair Fowler, så handlar 
genreteori om kommunikation och tolkning av olika verk och inte främst om klassifikation. 
Representanter för en genre kan ses som utgörande en släkt, vars klaner och individuella 
medlemmar är relaterade till varandra på olika sätt, utan att ett enda gemensamt drag 
nödvändigtvis delas av alla. (Fowler 1997, s. 259). Clare Beghtol säger att ordet genre
kommer ur samma latinska ordstam som genus och att det betyder sort eller typ av något 
helhetsbegrepp. En genre kan dessutom indelas i flera undergenrer. De genrer som används, 
är konventioner som delas av många, men problemen att hålla dem isär är många och kan 
förbrylla en del användare. (Beghtol 2000, s.17f) Vanliga genrer som folkbibliotek har brutit 
ut är deckare (ibland inklusive thrillers), fantasy och science fiction.

Koordinerad indexering: Med detta menar man att man kombinerar två eller flera enkla 
termer för att bilda en ny klass. Ett dokuments innehåll går sällan att precisera med endast ett 
begrepp. (Benito 2001, s.241) Se även pre- och post-koordinering.

Post-koordinering är när termerna sätta samman till söksträngar vid söktillfället. Indexeraren 
arbetar med enstaka termer och ”koncept” som byggs upp under sökningen genom att man 
kan kombinera termer med varandra. Post-koordinering tillåter skapande av ”nya ämnen”, 
kombinationer vid sökning och används normalt vid sökning m.h.a. dator. (Rowley 2000, s. 
165ff)  

                                                
3 http://www.theshiftedlibrarian.com/ och   http://yorkbibblog.blogspot.com/  
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Pre-koordinering är när indexeringstermerna ordnas i satser/meningar till vid 
indexeringstillfället. Det liknar klassifikation men med ord istället för koder och är lämpligt 
för att skapa ”fasta” index i pappersform. Pre-koordinering förbättrar precisionen vid sökning. 
(Rowley 2000, s. 165ff) 

Resumé: En kort allmän sammanfattning av ett verk och det innehåller dess huvudelement 
och genomgående teman. Det är skrivet i naturligt språk och det syftar till att man ska kunna 
identifiera innehållet i ett verk snabbt och effektivt. Detta för att kunna avgöra om det funna 
verket är intressant eller inte, utan att behöva läsa hela. Uttrycket abstract har ibland dykt upp 
även när det gäller skönlitteratur och används då istället för resumé eller sammandrag. Men
abstract är egentligen är det ett uttryck som bara finns i vetenskapliga sammanhang och ska 
vara uppbyggt enligt en viss struktur och innehålla syfte, frågeställningar m.m.     

Skönlitteratur innehåller romaner och noveller, poesi, folkdiktning, dramatik, tecknade serier, 
essäer, talböcker m.m. Men i denna uppsats kommer, jag när jag skriver skönlitteratur, bara 
att behandla romaner och noveller på svenska för vuxna i tryckt form, med signum Hc.01 och 
Hce.01 enligt SAB-systemet. (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s.67) Alltså 
inte dramatik, poesi, lyrik, folkdiktning, talböcker m.m. 

Taxonomi: Uttrycket används mest inom naturvetenskap och då för att dela in företeelser i 
grupper beroende på deras likheter, alltså en typ av klassifikation. Inom IR diskuteras 
definitionen taxonomi och hur uttrycket används. (International Encyclopedia of Information 
and Library Science, 2003)

Tesaurus : Ordet härstammar från grekiskan och betyder skatt(kammare). En tesaurus är en 
förteckning över indexeringstermer/deskriptorer som är godkända i ett visst sammanhang och 
den består av en hierarkisk/systematisk del och en alfabetisk del. I den hierarkiska delen 
grupperas orden eftersamhörighet enligt idén med tillhörande bredare, smalare och relaterade 
termer och ju längre ner i hierarkin desto mer specifika är orden. I den alfabetiska delen 
inordnas över- och underordnade termer, besläktade termer och hänvisningar under varje 
indexeringsterm. Till skillnad från ett klassifikationssystem ger tesaurusen möjlighet att lägga 
till termer varför den kan hålls aktuell utan alltför omfattande revidering. Syftet med en 
tesaurus är att underlätta arbetet för både indexeraren och användaren. (Janson & Södervall 
1987, s. 3)

Ämnesordlista: Det är en oftast alfabetisk förteckning över termer som är avsedda att 
användas när man indexerar och för sökning inom ett informationssystem.

4 Indexering
Hela detta kapitel handlar om indexering och vad det innebär. Här kommer jag att ta upp 
språkkontroll vid indexering, skillnaden mellan att indexera facklitteratur och skönlitteratur, 
skillnaden mellan intellektuell och automatisk indexering och till sist en liten genomgång av 
hur man kan utvärdera ett indexeringssystems effektivitet.

4.1Vad är indexering?
Enligt International encyclopedia of information and library science innebär indexering att 
man analyserar innehållet i ett dokument eller en samling och ”översätter” resultatet av denna 
analys till termer som kan användas i ett index. Själva ordet index betyder en organiserad 
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samling av termer, ofta alfabetisk, som tillåter lokalisering och återvinning av information. 
Huvudsyftet är att snabbt lokalisera information och föra samman splittrat material om ett 
visst ämne. Ett index ska vara exakt och uttömmande. (International encyclopedia of 
information and library science 2003, s.236f) 
   
Ämnesordsindexering är den process som bestämmer ett antal ord som är representativa för 
just det dokument. Alltså en typ av innehållsbeskrivning m.h.a. utvalda ämnesord, med syfte 
att göra dokumentet tillgängligt/sökbart. Själva processen att indexera består av dessa delar
(Hellsten & Rosfeldt 2003, s.25ff):

1. Innehållsanalys, vad handlar dokumentet om?
2. Val av termer som beskriver dokumentets innehåll
3. Standardisering av de valda termerna

Judith Ranta identifierar två olika typer av element som finns med när man skapar ingångar 
till skönlitteratur. Det är textens denotativa eller sakliga element, och de består av fakta eller 
faktaliknande innehåll. Det kan vara plats, miljö, personer, saker, tid m.m. Konnotativa
element består av sådant som tolkas ur verket, teman och andra nyckfulla aspekter. Ranta drar 
också paralleller till Pejtersen och hennes AMP-system  (se även 5.1.3) och menar att hon har 
en liknande indelning, t.ex. författarintentioner som ett konnotativt element. (Ranta 1991, s 16 
och 20ff)   

4.2 Språkkontroll vid indexering
Alla indexeringssystem har egna regler för hur man ska använda språket. Dessa regler
beskriver hur termer ska användas, hur man grammatiskt väljer ord, till exempel ordens yttre 
form: om de ska vara singular eller plural, bestämd eller obestämd form och stavning. Hit hör 
även ordens innehåll: deras betydelse, hur man behandlar synonymer, homonymer och
akronymer. Hur man går tillväga när det gäller egennamn och institutionsnamn m.m. Det kan 
finnas regler hur man kan kombinera termerna, d.v.s om systemet tillåter pre- eller 
postkoordinering eller om systemet är uppbyggt av fristående ämnesord. Det är även viktigt 
att kontrollera förhållandet mellan klassifikationskoder och ämnesord för det möjliggör en 
mer konsekvent användning av ämnesorden. (Hellsten & Rosfeldt 2003, s.21ff) 

Det finns två kategorier av indexeringssystem (Rowley 2000, s 125f):

1. System som enbart använder härledda termer (derived terms):
              Det innebär att man använder de ord som förekommer i dokumentet, främst   
              från titel, referat, innehållsförteckning m.m. Fördelen är att indexeringen går
              fort och att en dator kan göra det (se 4.3) En nackdel är att man är helt
              beroende av de termer som författaren använt. (Rowley 2000, s.126f) T.ex. en titel
             som ”Hur var det förr?” säger inte så mycket om innehållet i boken. Härledda termer
              används därför mest inom teknik och naturvetenskap för där återspeglar titlarna ofta
              innehållet relativt exakt.

2. System som använder tilldelade termer (assigned terms):
              Det innebär att indexeraren själv analyserar vilket eller vilka ämnen  
              dokumentet handlar om och sedan bestämmer vilka indexeringstermer
              dokumentet ska få. Indexeraren är inte bunden till titel, innehållsförteckning 
              m.m. utan kan själv bedöma innehållet genom att läsa hela eller delar av
              dokumentet och/eller rådfråga specialister.
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Tilldelade termer kan hämtas på två olika sätt. (Benito 2001, s. 250f):

a. Genom fri vokabulär/naturligt språk:
Det innebär att indexeraren själv väljer de termer som vederbörande anser vara de för 
tillfället är mest lämpade. En fördel med detta system är att man snabbt kan fånga in 
nya begrepp. Nackdelen är att man vid sökning inte vet vilka termer som använts utan 
att man måste pröva sig fram för att vara säker på att man fått med all litteratur. Man 
måste söka på alla möjlig termer som betyder samma sak.

b. Genom kontrollerad vokabulär:
Det innebär att man i förväg bestämt sig för vilka termer man får använda vid 
indexeringen och dessa termer finns i ett ”register”. Den största fördelen är att alla 
indexerare i princip använder sig av samma termer för att indexera dokument med ett 
visst innehåll. Det underlättar också vid sökning då användaren vet vilka termer man 
kan söka på. Registret måste däremot revideras och kompletters för att vara aktuellt.  
Ett sådant register kan t.ex. vara en tesaurus. 

4.3 Intellektuell och automatisk indexering
Att indexera innebär alltså att skapa fler ingångar till ett dokument än titel och upphov. James 
Anderson och José Pérez-Carballo har i två artiklar beskrivit indexeringens natur. De anser att 
en beskrivning av en text fordrar någon form av analys och den kan göras på två olika sett. 
Analysen genomför antingen av människor, intellektuell indexering eller genom maskinellt 
utförda algoritmer, automatiskt indexering. Människorna undersöker ett dokument för att få 
fram de budskap och utmärkande drag texten har och beskriver texten utifrån detta med hjälp 
av en kontrollerad vokabulär, termer från källan eller egna ord. Datorer identifierar och jämför 
beståndsdelarna i texten och använder också ibland lexikala, syntaktiska och kontextuella data 
för sin indexering. Anderson och Pérez-Carballo menar att de som jobbar med intellektuell 
indexering uppfattar en text, tolkar den utifrån sitt eget sett att förstå den, med grund i egna 
erfarenheter och sin nuvarande kunskap. Sedan ska de beskriva ”sin” version av meddelande 
utifrån de regler och mönster de arbetar med utgångspunkt från hur indexeringen ska gå till. 
Det innebär att indexeringar blir olika. (Anderson och Pérez-Carballo 2001a, s.232ff)

Det finns två inriktningar gällande intellektuell indexering. En är kognitiv och enligt den är
indexering en process som är starkt påverkad av indexerarens individuella tankesätt och 
kommer då att alltid ha en subjektiv grund. Den andra kan kallas socialkonstruktivistisk och 
den hävdar att indexering inte bör baseras på kognitiva processer utan på socialt konstruerade 
regler. (Anderson och Pérez-Carballo 2001a, s.245) 

Den enklaste formen av automatisk indexering utgår från alla ord i ett dokument. Då kan man 
välja att ha en stoppordlista som tar bort betydelselösa ord som prepositioner och bestämda 
artiklar vilket snabbar upp datorns sökprocess efter lämpliga ämnesord. Nästa steg inom 
automatisk indexering är att beräkna hur väl en term fungerar som sökbegrepp. Men hjälp av 
algoritmer beräknas vikten av varje term i ett dokument genom att räkna ett ords frekvens i 
just det dokumentet och jämföra det med samma ords frekvens i hela databasen. Antagandet 
är baserat på att en term som förekommer ofta i ett dokument men sällan i den aktuella 
databasen kan var en bra ingång till ett relevant dokument när man söker på detta ord. 
(Anderson och Pérez-Carballo 2001b, s.258ff)
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4.4 Att indexera facklitteratur/skönlitteratur 
Gränsen mellan skön- och facklitteratur är ofta flytande. Svensk biblioteksförening har fritt 
översatt detta från den danska motsvarigheten till SAB: s klassifikationssystem, 
DK5:decimalklassedelning:

”Utslagsgivande för ett verks placering är inte enbar dess form, utan även dess 
intention. Om kunskapsmedlandet uppfattas vara huvudsaken, placeras verket 
efter ämne i facklitteraturen… Uppfattas det fiktiva elementet vara det primära 
placeras verket i skönlitteraturen...”

(Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.8)

Facklitteraturen förmedlar olika slags kunskap och uppfattas av de flesta som logisk och 
objektiv. Däremot uppfattas ofta skönlitteraturen som subjektiv och mångtydig och det ger 
läsaren möjlighet till många olika tolkningar. Skönlitteraturen är en produkt av författarens 
fantasi även om han eller hon ofta hämtar inspiration och fakta ur det verkliga livet. Den har 
också ofta ett informativt värde och kan ge fördjupning och möjlighet till inlevelse som går 
utöver den rena fackbokstexten. När det gäller barn- och ungdomslitteraturen är gränsen 
oftare ännu mer flytande och olika former mellan fakta och fiktion tenderar att bli allt 
vanligare. (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.8)

Wilfrid Lancaster har ungefär samma syn på indexering av facklitteratur kontra skönlitteratur. 
Han menar att de är så olika i sin natur och därför blir indexeringen av dem också väldigt 
olika. Skönlitteraturen skrivs framför allt för att underhålla och inspirera medan 
facklitteraturen främsta syfte är att föra fram information av något slag. Men skönlitteratur 
kan också informera och facklitteratur kan underhålla och inspirera, men det är inte 
författarens huvudsyfte. Den stora skillnaden mellan indexering av facklitteratur och 
skönlitteratur är att indexering av skönlitteratur blir än mer subjektiv och tolkande. Lancaster 
nämner att det har gjorts studier av indexering av facklitteratur som visar att indexerarna 
använder olika ord för samma sak även om ämnet är relativt konkret. Han anser att det 
kommer att bli ännu mer uttalat vid indexering av skönlitteratur då ämnena inom detta område 
är mycket mindre konkreta. En annan skillnad mellan fack- och skönlitteratur är att omfånget 
inom skönlitteratur är så stort och inte har något naturligt slut. Det finns inga gränser för vad 
skönlitteratur kan handla om. Det skapas hela tiden nya verk med nya miljöer, nya karaktärer 
och platser som det aldrig tidigare skrivits om. (Lancaster 1998, s 193ff)

5 Tidigare forskning och ett urval av ämnesordlistor och 
tesaurusar
Detta kapitel ägnas åt tidigare forskning om återvinning och indexering. Jag presenterar några 
pionjärer inom området och några tesaurusar och ämnesordlistor, både internationellt och 
nationellt. 

5.1 Internationella nedslag

5.1.1  Ett urval av pionjärer
Den som sägs vara startpunkten för studier om bibliotek är den franske bibliotekarien Gabriel 
Naudé (1600-1653). Han arbetade för många stora boksamlare bl.a. kardinal Richelieu och 
vår drottning Kristina. 1627 gav Naudé ut boken ”Advis pour dresser une bibliothèque” som 
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var en handbok/guide över praktiska frågor. (Hansson 2004 , s.53f och International 
Encyclopedia of Information and Library Science, 2003) Boken finns nu översatt till svenska, 
“Råd för upprättande av ett bibliotek” av Naudékännaren och biblioteksforskaren Bertil 
Jansson och med ett förord av Joacim Hansson. Hela finns att läsa i Svensk 
Biblioteksforskning4

C A Cutter (1837-1903) var verksam vid Library of Congress och han publicerade 1876 
”Rules for a Dictionary Catalog” och de reglerna började användas vid Libray of  Congress
vid sekelskiftet. Han la grunden för ämnesord och Cutters regler är delvis ännu relevanta t.ex. 
dessa mål för en katalog: Nämligen att möjliggöra för en person att hitta en bok vars ämne är 
känt och att visa vilken litteratur ett bibliotek har om ett visst ämne. (Rowley 200, s. 173f)
  
Den indiske bibliotekarien S R Ranganthan (1892-1972) var upphovsman till Colon 
Classification (CC) och han har haft ett stort inflytande vid utvecklingen av andra 
klassifikationssystem och indexeringssystem. CC publicerades första gången 1933 och var 
uppbyggt kring PMEST, vilket är ett system kring dessa fem facetter: personality, matter, 
energy, space och time.(Rowley 2000, s.180 och 238f)

5.1.2 Kanada och EFAS
Numera professorn vid Universitetet i Toronto, kanadeniskan Clare Beghtol, publicerade 
1994 sin bok  “The classification of fiction: the development of a system based on theoretical
principles”. Där presenterar hon Experimental Fiction Analysis System (EFAS), sitt förslag 
till klassifikationssystem för skönlitteratur. Beghtols syfte med EFAS var inte att sammanfatta 
och beskriva vad en text handlar om, utan det är ett försök att via klassifikationskoder i 
kombination med ämnesord (som hon standardiserad från AACR Anglo-American Cataloging 
Rules) möjliggöra en detaljbeskrivning av skönlitteraturens innehåll i form av data och 
därmed göra innehållet i skönlitteratur tillgänglig i en datoriserade miljö. (Beghtol 1994, s. 
157ff) EFAS ger en teoretisk ram för systemet och detaljerade instruktioner hur det kan 
användas. Facetterna, eller som Beghtol kallar dem, ”major elements” eller ”skönlitteraturens 
datakategorier” och de är fyra till antalet (Beghtol 1994, s.129f):

 Karaktärer: inklusive berättaren
 Händelser: mänskliga och ickemänskliga, tilldragelser i den fiktiva världen
 Rum: geografiska platser, verkliga eller fiktiva
 Tid: temporala enheter i den fiktiva världen  

(I en del texter finns även ett femte ”element” övrigt)        

Beghtol anser att man bör undvika tolkningar när man indexerar skönlitteratur, vad romanerna 
handlar om (about) utan istället koncentrera sig på att plocka ut skönlitteraturens faktaliknade 
och tämligen konstanta element (contains). Detta för att texterna kan uppfattas på olika sett 
beroende på vem som läser dem. Utifrån antagandet att de flesta läsarna uppfattar ”contains” 
på liknande sett menar hon att det är just detta som passar att lyfta fram i ett 
återvinningssystem. (Beghtol 1994, s.140ff)  

I Canada använder man till stor del tesauren Library of Congress Subject Headings (LCSH) 
och tillägget Guidlines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc. (från 
American Library Association, ALA) vid indexering av skönlitteratur. Kanada har dessutom 

                                                
4 Naudé, Gabriel (2006) Råd för upprättandet av ett bibliotek. Svensk Biblioteksforskning vol.15:3, 2006, 
http://www.hb.se/bhs/svbf/arkiv/svbf_15306.pdf [20061215] 
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samma problem som Finland, nämligen att landet är tvåspråkigt, (se även 5.1.4) vilket bl.a. 
visar sig i Canadian Subject Headings. Det är en tvåspråkig tesaurus som inriktar sig på 
dokument om Kanada eller som har kanadensiska teman. (Library of Congress 2006)   

5.1.3 Danmark och AMP 
Annelise Mark Pejtersen är en dansk forskare som länge arbetat med att utveckla indexering 
och återvinningssystem för skönlitteratur. Förutom utvecklingen av sitt eget 
indexeringssystem, Analysis and Mediation of Publications (AMP), som är ett 
indexeringssystem/klassifikationssystem som i första hand vänder sig till folkbiblioteken har 
hon har också bl.a. varit med i utvecklingen av The Bookhouse (Boghuset). Det är ett 
ikonbaserat användargränssnitt för återvinning av skönlitteratur. (Subject access 1996, s.6) 
Pejtersen trodde att ett indexeringssystems framgång var beroende av samstämmigheten 
mellan systemet och användarna och på hur användarna ser på innehållet i dokumentet. Under 
några genomförde hon en empirisk undersökning och en analys av 160 referenssamtal mellan 
låntagare och bibliotekarier på danska folkbibliotek. Hennes tankar bakom undersökningen 
var att hon trodde att det behövdes ett mer differentierat system för återvinning av 
skönlitteratur än genreklassifikation och att det systemet måste reflektera de flerdimensionella 
och mångsidiga aspekterna av den vanlige låntagarens behov. (Pejtersen 1978a, s. 1ff) Det 
framgår även att Pejtersen tror att låntagarna förfogar över en obevisad men intuitiv förmåga 
till klassifikation utifrån en mängd olika aspekter, beroende av deras egna skiftande behov 
och intressen. Pejtersen hävdar dessutom att den traditionella genreklassifikationen ignorerar 
relevanta kombinationsmöjligheter. Hon anser att många tidigare försök haft stora problem 
eller misslyckats p.g.a. (Pejtersen 1978b, s. 7):

 Att systemen blandat hylluppställning och söksystem
 Att traditionella klassifikationsstrukturer använts där användarnas behov inte beaktats
 Att genresystem använts för att underlätta för användarna men att de är mycket 

begränsade när det gäller sökning. 

Pejtersen menar dessutom att skönlitteratur måste behandlas annorlunda än facklitteratur. 
Skönlitteraturens främsta funktion är ju inte att förmedla fakta. Som läsare kan man närma sig 
skönlitteratur på flera sätt och det är därför lämpligt med en mångdimensionerad beskrivning 
som visar flera aspekter av verket. Typiska funktioner hos skönlitteratur är att förmedla 
känslor, att kommunicera åsikter och inställningar. Det är saker som kan vara föremål för 
subjektiva tolkningar men enligt Pejtersen visar låntagarnas frågor att de ändå är viktigt att 
försöka inkludera dessa element i ett söksystem. I de fall en neutral och objektiv analys inte är 
möjlig kan man istället försöka uppfatta texten utifrån flera synvinklar. (Pejtersen 1984, 
s.25ff)     

Pejtersen trodde att problemen kunde lösas med ett klassifikationssystem som karakteriserar 
böckerna i relation till låntagarnas behov. Utifrån sin undersökning fann hon ett mönster i 
låntagarnas egna ”klassifikation” av skönlitteratur bestående av fyra dominerande 
dimensioner, som i sin tur har flera underdimensioner. De fyra huvuddimensionerna var:

 Ämne 
 Ram 
 Författarens avsikt
 Tillgänglighet
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Dessa dimensioner var dessutom inte isolerade från varandra utan ett referenssamtal kunde 
innehålla delar från alla fyra dimensionerna och de blev utgångspunkt för AMP (Pejtersen 
1978a, s. 4ff)

Utifrån sin analys av empirin konstruerade Pejtersen ett indexeringssystem som hon tyckte 
tillfredställde låntagarnas krav. Det specificerades sedan i, för låntagarna, relevant grad, d.v.s. 
begränsades till ett mindre antal indexeringskriterier. (Pejtersen 1978a, s. 9f) Enligt Pejtersen 
innebär hennes analys att alla tidigare system kan ersättas av två kompletterande system 
(Pejtersen 1978b, s. 7):

 Ett alfabetiskt hylluppställningssystem efter författare. Detta för att fysiskt lätt kunna 
hitta den bok man letar efter.

 Ett användarvänligt söksystem innehållande för låntagaren relevanta karaktärsdrag för 
respektive bok.   

Så konstruerade då Pejtersen AMP, som blev något av en blandform, där principerna från 
traditionell klassifikation och indexering kombineras i ett försök att hitta nya sätt att 
organisera återvinning av skönlitteratur. Detta är de facetter/dimensioner Pejtersen kom fram 
till (Pejtersen 1989, s.29ff):

Huvuddimension: Underdimension 
Ämne Handling och handlingsförlopp

Psykologisk beskrivning
Sociala relationer

                      Alltså: Romanens ämne och innehåll: Vad den handlar om
Ram Tid (förfluten tid, nutid, framtid)

Plats (geografisk, social miljö, yrke)
                     Alltså: Den plats i tid och rum som författaren valt som 

bakgrund till sin bok

Författarens intentioner Känslomässig erfarenhet
Kognition och information

                     Alltså: Författarens attityd till sitt ämne. De uppsättning idéer
och känslor som författaren vill delge sin läsare

Tillgänglighet Läsbarhet
Litterär form
Huvudkaraktärer
Egenskaper som förenklar eller begränsar kommunikationen
M.m.  

(AMP återges på olika sett i olika källor. Detta beror på att systemet modifierats i omgångar. 
Min anmärkning)      

Clare Beghtol, som ju inte har samma åsikt som Pejtersen om vad som ska indexeras i en 
roman, har kritiserat AMP. Beghtol menar att empiriska metoder för att identifiera författares 
intention med ett skönlitterärt verk inte har gjorts och det innebär att Pejtersens dimension 
”Författarens intension” inte är optimal ur indexeringssynpunkt. Hon är även kritisk till 
Pejtersens påstående att systemets icke-exklusivitet skulle vara till stor hjälp för användarna 
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när de söker efter relevanta böcker. Eftersom flera skandinaviska ansatser för att förbättra 
tillgängligheten till skönlitteratur utgått från dessa principer i AMP så gäller kritiken även 
dessa ansatser. (Beghtol 1994, s.128)   

Tidigare var det så att BTJ Danmark A/S bara distribuerade media. De hade ingen tjänst för 
indexering utan det sköttes av Dansk Biblioteks Center (DBC). Juli 2006 köpte DBC BTJ 
Danmark och står nu för både media och indexering.(BTJ 2006) DBS ägs av bl.a. staten, 
kommunerna och Gyldendal och har en vägledning för indexering av skönlitteratur i både 
tryckt form och i en webbupplaga, DBC-BASIS (DBC 2006)  

 Hans Jørn Nielsen skriver att DBC i många år tilldelat skönlitteratur ämnesord för genre, tid 
och plats, och en innehållsbeskrivande not. Från 1990 har DBC det man kallar ”skönlitterära 
ämnesord” som innefattar genre, konkreta (stoflige) ämnesord, lokaliteter, tid och ämnesord 
som berör sociala, psykologiska och biologiska förhållanden. (Nielsen 1997, s. 8)

5.1.4 Finland och Kaunokki/Bella
I maj 1992 hade en expertgrupp med representanter från Helsingfors stadsbibliotek, 
Helsingfors universitetsbibliotek, BTJ Kirjastopalvelu Oy (d.v.s. BTJ:s dotterbolag i Finland), 
Finlands biblioteksförening och experter för dataprogrammen Boghuset, KIRSTI och ROMA 
sammankallats för att diskutera indexering av skönlitteratur i Finland. De resonerade om hur 
indexeringen fungerade vid den aktuella tidpunkten och de kom fram till att det behövdes en 
finskspråkig tesaurus enbart för skönlitteratur. YSA, ett allmänt finskt ämnesordssystem, 
användes sedan tidigare vid indexering av skönlitteratur i bl.a. KIRSTI, ROMA och på vissa 
landskapsbibliotek. Och eftersom man tyckte att YSA lämpade sig väl för detta beslöt man sig 
för att den skulle kunna ligga till grund för en specialtesaurus för skönlitteratur. (Bella 2004, 
s. 6f) 

Hösten 1992 beslutade så BTJ Finland och Helsingfors universitetsbibliotek att man ville 
starta tesaurusprojektet för skönlitteratur. Medel beviljades av både undervisningsministeriet 
och BTJ Finland och Jarmo Saarti blev projektledare. Till sin hjälp hade Saarti åtta 
medarbetare och i mars 1993 började man utforma principerna för indexeringen. Ett första 
utkast bearbetades i juni 1993 och omarbetades till en testupplaga som användes på 11 
bibliotek under första kvartalet 1994. Testen utvärderades och vissa förändringar gjordes av 
tesaurusen. Projektet publicerade testversionen av den finskspråkiga tesaurusen Kaunokki 
1995 och ett år senare, bearbetningen och översättningen till svenska, Bella. Allt sedan dess 
har dessa båda tesaurusarna funnits i bruk i den finländska biblioteksvärlden och undertiden 
har BTJ Finland inlett en centraliserad indexering av skönlitteratur på finska. På 
erfarenhetsbasis har man utvecklat Kaunokki och Bella i riktning mot att vara en heltäckande 
tesaurus för allt fiktivt material. (Bella 2004, s. 7f)

De facetter man använde sig av var (Saarti 1999, s. 89):

 Genrer 
 Händelser, motiv och teman
 Aktörer, personer
 Platser/rum/miljö
 Tiden
 Andra, mestadels tekniska och typografiska aspekter t.ex. 

tillgänglighet 
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När Kaunokki och Bella först började användas var det genomsnittliga antalet 
indexeringstermer cirka 10 per bok. Senare ökade antalet ända upp till 20, men genomsnittet 
ligger nu omkring 15 termer per bok. Saarti menar att om man begränsar antalet termer måste 
man fokusera på huvudtemat när skönlitteratur indexeras, de absolut nödvändiga detaljerna 
samt behoven hos låntagarna. När man började använda Kaunokki dök ett problem upp. Det 
var att det var omöjligt att undvika effekter av personliga tolkningar. Man beslutade då att 
utesluta väldigt personliga tolkningar vilket ledde till ett mera medvetet förhållande till 
indexeringen. Man insåg att indexeraren behövde kunna se skillnad på vad som generellt sett 
är intressant i en roman och sin egen personliga uppfattning. Svårare fall fick alltid diskuteras 
mellan två eller tre indexerare. (Saarti 1999, s. 89f) 

Kaunokki har fått bra respons från biblioteken och har visat sig vara till stor hjälp i det 
dagliga biblioteksarbetet. I första hand har den ökat möjligheterna att hitta böcker i olika 
ämnen i hyllorna och till att förfina sökningar när man t.ex. endast har delar av titel eller 
författare att gå efter, och då lägga till bokens innehåll. I början användes indexeringstermerna 
huvudsakligen av bibliotekspersonal, men allt eftersom användarna har blivit mer vana vid en 
datoriserad miljö har de själva börjat använda sig av systemet vid sökningar. Det är då främst 
två huvudkategorier som dyker upp i sökningarna: litterär genre och skönlitteratur om ett visst 
ämne. I början var det största problemet för låntagarna att separera skönlitteraturen från annan 
litteratur, eftersom de till skillnad från bibliotekspersonalen inte behärskade boolesk 
sökteknik med klassifikationskoder. I Finland indexeras skönlitteratur centralt sedan 1998,
Kaunokki används och varje verk tilldelas 10-15 termer. (Saarti 1999, s. 90 ff) 

Vid Finlands Svenska biblioteksförenings årskonferens 2005 talade Kaisa Hypén från Åbo 
stadsbibliotek om ”Så hör gör vi - en praktisk synvinkel på indexering av skönlitteratur” I 
Åbo köper de BTJ Finland nivå 3 men tycker att de har alldeles för många ämnesord i 
posterna 15-20 ord per titel. Åbo strävar efter att ge högst 10 ämnesord eller strängar så de 
utgår från BTJ Finland men har gjort en egen handledning ”Indexering av skönlitteratur vid 
Åbo stadsbibliotek” som de arbetar utifrån. Åbo började indexera ny skönlitteratur (romaner 
på finska) 2000 då deras projekt Kauno2000 tillsattes. De använder BTJ som utgångspunkt, 
utvärderar termerna, tar bort och lägger till termer och de anser att den färdiga indexeringen 
har påverkats av åtminstone två läsares synvinkel, BTJ:s och Åbos indexerare. Varje 
indexerare i Åbo indexerar 60-70 nya titlar per år och de betar av äldre litteratur efter tid och 
ork. Inläsningen av titlarna sker på fritiden! (!, min markering), ibland läses hela boken, 
ibland delar, kritik granskas och andra presentationer läses som bakgrund. Val av ämnesord 
och arbete med databasen görs på arbetstid. Dessutom skriver de sammandrag, en typ av 
abstrakt till ca. 40 titlar per år för de anser att det är en bättre metod för innehållsbeskrivning 
än bara ämnesordlistor. Sammandragen är inte sökbara men de är en bra vägledning när 
användarna fått en intressant träff vid ämnesordsökningen.5 Exempel på en jämförelse av BTJ 
Finlands indexering och Åbos revidering av den indexeringen och Åbos eget abstrakt finns i
Bilaga 2.6 Abstrakt för skönlitteratur är något som även Claes Dahlqvist och Mattias Palm 
talar väl om och som de har som delresultat i sin magisteruppsats ”Återvinning av 
skönlitteratur. Återvinningsverktygens anpassning efter användares sökbeteende. En fallstudie 
på Trelleborgs bibliotek.”.  (Dahlqvist & Palm 2004, s.27 och 95)

                                                
5
Hypén, Kaisa (2005a) Skriftligt föreläsningsunderlag. Material i egen ägo, via e-post. 060310. S. 2ff.

6 Hypén, Kaisa (2005b) PowerPoint-presentation. Material i egen ägo, via e-post. 060310. Bild 2 och 3.
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5.2 Sverige
När det gäller Sverige så gjorde Svensk Biblioteksförening ett upprop till de svenska 
biblioteken inför arbetet med ämnesordlistorna. Enligt Eiler Jansson så var det fyra tesaurusar 
/ ämnesordlistor som var  de mest omfattande och använda. Det var Edvin, Bella, 
Skattkammaren och Janssons och Bo Södervalls ”Tesaurus för indexering av skönlitteratur”.7

Jag har därför valt att presentera just Edvin, Skattkammaren och Jansson/Södervalls tesaurus. 
Bella, är så starkt förknippat med Kaunokki, och presenters ovan, så den avstår jag ifrån, även
om den hör till de fyra mest an vända i Sverige. Dessutom hänvisar Karlsson & Kristensson 
till konferensen Indexera mera! 2002 där det sägs att tesaurusar är hårt bundna till den kultur 
de skapats i och därför inte lämpar sig för användning i en annan kultur. (Karlsson & 
Kristensson 2003, s. 38)   

5.2.1 Tesaurus för indexering av skönlitteratur 
Eiler Jansson och Bo Södervall publicerade 1987 sitt specialarbete Tesaurus för indexering av 
skönlitteratur vid Bibliotekshögskolan i Borås. De intresserade sig för detta ämne p.g.a. 
debatten om hur bibliotekens skönlitteratur skulle kunna göras mer tillgänglig för 
allmänheten. Som det var, så förutsattes det att låntagaren kände till antingen författare eller 
titel för att hitta sin bok. De kom så småningom fram till en tesaurus vars systematiska del 
bestod av 890 indexeringstermer fördelande på tre huvudfacetter: Ram, person och ämne. 
Ramfacetten består av indexeringsord som är avsedda att beskriva den tid och miljö i vilken 
handlingen utspelas. Personfacetten innehåller ord som kan användas för att beskriva 
huvudpersonerna i boken. Ämnesfacetten är avsedd att beskriva de ämnen/teman som 
handlingen är uppbyggd kring. Men gränserna mellan facetter och underfacetter är av 
naturliga skäl oskarpa. Indexeringstermerna ska inte ses som genrebeteckningar utan ord som 
agent och kärlek kan användas utan att boken kan karakteriseras som agentroman eller 
kärleksroman. Jansson & Södervall har dessutom med råd om hur man bäst kan använda 
tesaurusen, både vid själva indexeringen och när man ska söka skönlitteratur med hjälp av 
den. De facetter de kom fram till var alltså (Jansson &Södervall 1987, s. 4ff): 

Huvudfacett: Underfacetter:
Ram Tid

Rum

Person Utveckling
Sociala relationer
Yrke/Verksamhet

Ämne Ideologi
Aktivitet
Natur
Människokroppen    

Bibliotekstjänst (BTJ) köpte Jansson &Södervalls tesaurus, bearbetade den och gav den 
namnet Tesaurus för återsökning av skönlitteratur (benämns fortsättningsvis som BTJvux). 
Med hjälp av den indexerade BTJ all skönlitteratur för vuxna på svenska, både i original och i 
översättning och som erbjudits i BTJ-häftena/sambindningslistorna sedan 1989. 2002 
publicerade BTJ den i ny upplaga med utökat antal termer. (Berger 2004a, s.4) I samband 
med en översyn av BTJvux jämförde BTJ den med SBvux gällande bl.a. ordmängder, 
                                                
7 Jansson, Eiler (2006) Material i egen ägo, e-post 060411
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strukturer, tillämpningar, indexeringsdjup och kundönskemål. De kom fram till att deras 
indexering varit en aning för grund och att de förlorat en del detaljer. (BTJvux bestod av 
knappt 1400 termer och SBvux av ca. 3000 termer jämte hänvisningar) Från januari 2006 
övergick BTJ till SBvux och konverterade de tidigare använda ämnesorden till denna.8

5.2.2 Edvin 
Edvin är en databas för skönlitteratur och biografier i Mölndal och den är uppbyggd av 
ämnesord och genrer. Bibliotekarierna Sybil Larsson och Inga-Lill Ekvall på Mölndals 
Stadsbibliotek insåg tidigt datateknikens möjlighet att arbeta med olika sökbegrepp. De ansåg 
att de skulle gå att skapa ett system för indexering av skönlitteratur som passade för såväl 
allmänheten som bibliotekarierna. Och eftersom de hade många års erfarenhet av 
upplysningsarbete/referenssamtal så börja de att konstruera ett eget lokalt ämnesordsystem 
som de döpte till Edvin efter en tidigare betydelsefull bibliotekschef i Mölndal, nämligen 
Edvin Trettondal. Man fick stöd från den lokala kulturnämnden och från Statens Kulturråd 
och 1992 började man indexera skönlitteratur och biografier vid Mölndals stadsbibliotek. 
Intentionen var att förbättra servicen, hjälpa låntagarna med det de frågade efter i anknytning 
till olika ämnen och teman. Och de arbetade men all skönlitteratur, från nyutkommet till äldre 
magasinsböcker. Detta skulle göra det möjligt för låntagarna att hitta det material de fråga 
efter men även ge dem möjlighet att upptäcka böcker de annars aldrig skulle ha 
uppmärksammat. Larsson och Ekvalls system vilar på många års erfarenhet av vad låntagarna 
faktiskt efterfrågar om skönlitteratur och de framhåller tre välkända kategorier av frågor som 
låntagare ofta ställer (Ekvall och Larsson 1997, s. 81f):

 Romaner om ett visst ämne i bred eller smal mening t.ex. ”Ge mig en bra 
kärleksroman”, ”Jag vill ha en roman om zigenare”

 ”Det här var en jättebra berättelse! Har ni något annat liknande?”
 ”Jag läste en bok en gång….”, Min granne berättade om en bok….” Man efterfrågar 

en bok utan att kunna ange mer än några detaljer och har sällan tillgång till författare 
eller titel. 

När Larsson och Ekvall skapade Edvin använde sig Mölndals stadsbibliotek av datasystemet 
BIBS och det innebar i praktiken en begränsning till högst 6 ämnesord med högst 20 tecken 
vardera per katalogpost. Det var ett faktum som tvingade fram prioriteringar och ett 

                                                
8

Berger, Gertrud (2006) Material i egen ägo, e-post 060214

   SBvux

BTJ
vux

”För att tydliggöra relationerna mellan de båda tesaurusarna 
  kan vi konstatera att ungefär tre fjärdedelar av BTJvux-
  termerna också finns i SBvux och att dessa termer utgör
  cirka en fjärdedel av SBvux.”

                     Källa: Berger (2004b) s.5
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koncentrerat språk och sammansatta ord var ett måste. Det fanns inte heller utrymme för 
ytterligare information. Vid valet av sökord så har Larsson och Ekvall använt sig av ett 
vardagligt språk och när de varit osäkra angående stavning, ords betydelse och begrepp har de 
använt sig av SAOL och NE. De har även försökt att använda sig av så specifika termer som 
möjligt, lagt in både verkliga och fiktiva personnamn, namn på städer, länder m.m. För det 
mesta har de använt sig av obestämd form men en del abstrakta begrepp och bestämda 
tidsperioder är skrivna i bestämd form. Om det är möjligt kategoriseras varje titel efter genre 
och/eller miljö eftersom det är vad låntagarna frågar mest om. Dessutom har man 
kontinuerligt testat sin indexering vid det dagliga arbetet vid informationsdisken och under 
tiden utvecklat, ändrat och förbättrat systemet. Larsson och Ekvall poängterar att intentionen 
med Edvin har varit att kunna ge svar på låntagarnas frågor, inte att skapa en tesaurus. Alltså 
har de gått den andra vägen och utgått från böckerna, arbetet tillsammans med låntagarna och 
expanderat systemet utifrån dessa erfarenheter. (Ekvall och Larsson 1997, s. 83f)  

Edvin är alltså inte en tesaurus uppbyggd efter en strikt och tidigare bestämd modell utan är 
en alfabetisk förteckning över nära 1700 söktermer och ett systematiskt register bestående av 
16 huvudgrupper med olika ämnesområden och som i sin tur har flera undergrupper. 
Huvudgrupperna är:

Miljöer Yrken och arbetsliv
Skola och undervisning Konst, media, mode och nöjen    
Politik och sociala frågor Missbruk och kriminalitet
Hälsa och sjukvård Familjeförhållanden, relationer
Sport och fritid Folk, kulturer och subkulturer
Teknik och science fiction Religion och livsåskådning
Magi och övertro Geografi, natur och resor
Djur Historia

När det gäller t.ex. miljö så har den 38 olika undermiljöer. Man kan dessutom söka direkt på 
genre och det finns 79 olika genrer i Edvin. Genren deckare består av dessa ”undergenrer”: 
hårdkokta deckare, polisroman, psykologisk deckare och pusseldeckare. Sista tryckta 
uppdateringen är från 2001.(Mölndals Stadsbibliotek 2006)

5.2.3 Skattkammaren 
1994 blev Majvor Wahlfrid klar med sin tesaurus som hon kallade ”Skattkammaren: tesaurus 
för romaner och noveller”. Det var en fördjupningsuppgift i Informationsteknologisk 
påbyggnadskurs vid Bibliotekshögskolan i Borås. Den bakgrund hon arbetade utifrån var, att 
under hennes långa tjänstgöringstid som bibliotekarie så hade hon hela tiden saknat ett 
effektivt hjälpmedel för vägledning av låntagare bland romanerna. Wahlfrid ansåg att det var 
mycket viktigt att bibliotekens hela bokbestånd görs tillgängligt och presenteras för 
låntagarna. Så kallade hyllvärmare/äldre litteratur måste på nytt aktualiseras när de passerat 
nyhetsstadiet för att inte glömmas bort av låntagarna och genrelistor var ett alltför trubbigt 
verktyg till detta. De visar bara ett av romanens ämnen och ger en endimensionell bild av 
varje roman. Därför ansåg Wahlfrid att det var angeläget att skapa en speciell tesaurus för 
skönlitteratur som gjorde det möjligt att söka romaner i en databas. (Wahlfrid 1994, s. 1)

Wahlfrids syfte med fördjupningsuppgiften var ursprungligen att testa Jansson & Södervalls 
tesaurus men hon fann snabbt att den inte lämpade sig för datorbaserad sökning utan hon 
valde då att konstruera en tesaurus som lämpade sig för detta. (Wahlfrid 1994, s.2) Metoden 
Wahlfrid använde sig av var att kartlägga gymnasieelever. Både läsovilliga, lässvaga och 
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läsvana elever och deras specifika behov, språk och intresseområden. Alltså konstruerade hon 
en användarorienterad indexering av romaner. Hon jämförde därefter de uttryck som kommit 
fram med Jansson & Södervalls tesaurus och kom fram till att många av ”hennes” 
romanspecifika begrepp inte alls var representerade i den tesaurusen. Wahlfrid skapade sedan 
tesaurusen på grundval av:

1. Användarnas behov och språk (men anpassade så att tesaurusen var användbar för alla 
typer av användare) 

2. Frekvensanalys av indexeringstermerna
3. Indexeringsnivå. (Är den släktskapsnivå i hierarkin som tillämpas vid indexering av 

ett ämnesbegrepp hämtat från ett eller flera dokument. Wahlfrid valde att använda en 
specifik indexeringsnivå som gör det möjligt för användaren att söka antingen på en 
smal term eller på en bredare term på de olika släktskapsnivåerna.)

4. Syntaxen och semantiken i naturligt språk (satslära och språkliga uttrycks betydelse)
5. Eliminering av synonymer
6. Hänsyn till homografer (ord som stavas lika men har olika betydelse ex. hov)

Wahlfrid valde en uttömmande och grundlig indexering och har eftersträvat att göra en 
postkoordinerad indexering genom att välja enkla termer så att användaren i så stor 
utsträckning fritt kan välja att kombinera deskriptorerna med hjälp av de Booelska 
operatorerna and, or, och not. Efter analyser så konstruerade så Wahlfrid sin tesaurus och 
presenterade den som(Wahlfrid 1994, s. 22ff):

1. En grafisk bild
2. En systematisk del
3. En alfabetisk del   

Wahlfrid valde sedan dessa huvudfacetter och ”första” underfacetter (Wahlfrid 1994, s.52ff):

Huvudfacett: Underfacett:
Litterär form/Genrer

Ram Tid
Rum

Ämne Person
Ideologier
Aktiviteter
Naturen
Människokroppen

Författarens intention/
Läsupplevelse Information

Känslor

Tillgänglighet Intellektuella nivåer
Språkliga nivåer
Huvudpersoner 
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5.2.4 Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista
I juni 1999 tog Lena Lundgren och Pia Leth ett initiativ att sammankalla bibliotekarier med 
erfarenhet av indexering av skönlitteratur i Sverige till ett inledande möte om just detta. 
Eftersom intresset visade sig vara stort för utveckling och samordning av indexering på 
nationell nivå så beslutade man att gå vidare med detta. SB:s dåvarande ordförande, Joneta 
Belfrage, bildade av den anledningen en specialgrupp för detta. Dessa initiativtagare ansökte 
om och beviljades projektmedel av BIBSAM, Kulturrådet och SB. En styrgrupp med Lena 
Lundgren som ordförande och två arbetsgrupper bildades. Arbetsgruppen för vuxenlitteratur 
startade sitt arbete i augusti 2001 och arbetsgruppen för barnlitteratur något senare. I 
arbetsgrupperna deltog många som arbetat länge med indexering av skönlitteratur t.ex. Eiler 
Jansson (se kap. 5.2.1), Sibyl Larsson och Inga –Lill Ekvall (se kap.5.2.2). Arbetet baserades 
på de erfarenheter som fanns och på det arbete kring indexering av skönlitteratur som pågått i 
Sverige de senaste 10-15 åren. (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.3ff)

Syftet med projektet var att få fram ett instrument för en mer professionell, enhetlig och 
rationell indexering för att underlätta sökandet efter och identifieringen av skönlitteratur i 
bibliotekskataloger och databaser. Ämnesordindexering har enligt arbetsgruppen ett dubbelt 
syfte. Den är både till för att beskriva och för att identifiera skönlitterära verk. Det ska vara 
möjligt att hitta en bok i ett visst ämne eller en bok där handlingen är helt eller delvis känd. 
(Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.8)

Målsättningen med projektet var att sammanställa en handledning i indexering av 
skönlitteratur, en ämnesordlista för vuxenlitteratur (SBvux) och en ämnesordlista för barn. 
För att få ett så brett underlag som möjligt gjorde arbetsgrupperna ett upprop efter 
ämnesordlistor på Biblist. Det kom in många listor med olika omfattning och ambitionsnivå 
och arbetet hade dessa listor som utgångspunkt. De mest omfattande listorna för 
vuxenlitteratur var Edvin, Tesaurus för skönlitteratur, Skattkammaren och Stockholms 
stadsbiblioteks ämnesordlista. Även Bella ingick i underlaget. Alla listor sammanfördes till en 
stor alfabetisk lista om ca. 8 800 ord, inklusive dubbletter och olika former av samma ord. 
Arbetet bestod sedan av att välja ut relevanta ord och uttryck, att bestämma ordformer, sortera 
bort synonymer m.m. De ord som uteslutits har i många fall blivit hänvisningar i det 
alfabetiska registret. Vid valet av sökord eftersträvades ett levande språk, vardagliga ord har 
föredragits framför vetenskapliga termer. Alla ämnesord kontrollerades i NE, SAOL och 
jämfördes med Svenska ämnesord. Målet var att använda samma ord som Svenska ämnesord 
men p.g.a. skönlitteraturens karaktär finns ganska stora avvikelser. Vid indexering av 
skönlitteratur måsta man i möjligaste mån utgå från det talade språket, inte från 
facklitteraturens termer. (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.8f) 

Hösten 2002 fanns en första version av vuxenlistan och handledningen. Då genomfördes en 
provindexering av 24 bibliotekarier från 24 olika typer av bibliotek och med olika 
erfarenheter av indexeringsarbetet. De indexerade 21 skönlitterära verk, svenska och 
utländska romaner, 2 deckare, två ungdomsböcker och en diktsamling. Deltagarna fick utdrag
ur Litt-info och en blankett för utvärdering till varje verk och det var inget krav på att alla 
skulle läsa alla böcker.  En jämförelse av resultatet av indexeringen och kommentarerna som 
bibliotekarierna skrev visade (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004, s.9f) :

 Deltagarna  var tämligen överens om vilka titlar som var lätta/svåra att indexera
 Det fanns en kärna på tre-fyra ord som de flesta var överens om
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 Framför allt komplexa böcker blev lättare att indexera om man läst boken
 Tidigare vana vid indexering var inte alltid avgörande för resultatet

I juni 2004 publicerades den första officiella upplagan av arbetsgruppernas resultat. Det blev
en handledning och två ämnesordlistor, en för skönlitteratur för vuxna och en för barn- och 
ungdomslitteratur. Båda dessa består av en systematisk och en alfabetisk del. I den 
systematiska delen grupperas närbesläktade ord tillsammans och den visar vilka ord som är 
över- respektive underordnade. Den alfabetiska delen saknar andra relationer än se- och se 
även- hänvisningar. Det är alltså möjligt att förena snabba sökningar efter lämpliga termer i 
ett alfabetiskt register med den överblick som en systematisk uppställning ger. Arbetet med 
att utforma den övergripande strukturen pågick parallellt med de övriga uppgifterna och redan 
vid de förberedande mötena 1999 diskuterades vilka huvudgrupper som borde vara med. 
Strukturen i färdiga listorna följer den fasettstruktur som S.R. Raganathan utarbetade på 1950-
talet och som används i många existerande listor. Fasetterna, vilka dessutom som är listornas 
huvudgrupper, speglar olika innehållsliga dimensioner eller aspekter som man lägga på 
verken och tanken är att ord från olika fasetter ska kunna kombineras fritt för att ge ett 
flexibelt system. (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004 s.7ff)

Ämnesordlistan för vuxna består av 6 huvudfacetter som sedan är uppdelade på dessa 22 
underfacetter (Att indexera skönlitteratur. Ämnesordlista, vuxenlitteratur 2004 s.5ff):

Huvudfacett: Underfacett:

I Genre 1. Genre
Facett 1 beskriver vilken eller vilka genrer ett visst verk ev. tillhör. Varje genre är försedd 
med en kort definition.

II Tid 2.Tidsepoker och perioder
Facett 2 anger den tid då verket utspelar sig. Tidsangivelsen kan antingen bestå av siffror eller 
namngivna epoker, t.ex. Medeltiden.  

III Plats 3.Geografi
4.Miljöer

Facett 3 ger en inramning av verket genom att ange den plats och/eller miljö där handlingen 
tilldrar sig.

IV Ämne 5. Människan
6. Familj och relationer
7. Skola, språk och undervisning
8. Sjukdom och hälsa
……………………….
19. Djur, natur och miljöfrågor
20. Teknik och naturvetenskap

Facett 4 beskriver verkets centrala ämnen och motiv. Indexeraren har här ett rikt utbud av 
ämnesord till sin hjälp. 16 av de 22 grupperna tillhör denna fasett.

V Person 21. Gestalter och huvudpersoner 
Facett 5 beskriver hur namn på personer, verkliga eller fiktiva, ska behandlas
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VI Form 22. Form
Facett 6 beskriver vilken form verket har, t.ex. noveller, lyrik eller essäer. 

Handledningen har också ett avsnitt om hur man gör en innehållsanalys och hur man väljer 
ämnesord. Den analysmetod som man kan använda för att säkra att alla olika aspekter av 
verkets innehåll kommer med, ser ut så här (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004 
s.15):

 Analys av verkets litterära genre och form:
- Tillhör verket någon genre eller är det skrivet i någon viss form?

 Verkets konkreta nivå:
- Handlar verket om något konkret ämne?
- Handlar verket om en speciell händelse?
- Försiggår handlingen på en bestämd ort/plats, vid en viss tidpunkt och/eller i 

en bestämd miljö?
 Verkets abstrakta nivå:

- Handlar verket om psykologiska förhållanden?
- Handlar verket om sociala förhållanden?
- Handlar verket om personrelationer, interaktioner?

När det gäller val av ämnesord så bör man sträva efter att hitta så relevanta och specifika 
ämnesord som möjligt. Men det finns verk som där man har svårt att hitta adekvata termer till 
och det kan finnas enstaka verk som inte alls går att indexera, som viss lyrik och vissa 
noveller. Då är det viktigt att inte tvinga in verket i en genre eller att absolut hitta passande 
ämnesord. (Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004 s.15f):

När det gäller indexeringsdjupet kan väldigt specifika ämnesord göra att vissa sökbegrepp blir 
mycket smala och sökresultatet ofullständigt. Det går att förbättras om man i sådana fall 
kompletterar med ett bredare överordnat ämnesord.

Ex: Indexering:              Söksvar:
Sjukdomsskildringar.- Bröstcancer              Endast verk om bröstcancer
Sjukdomsskildringar.- Cancer.- Bröstcancer       Alla verk om cancer och dessutom

             vilken cancersjukdom verket
             behandlar 

Ämnesordssökningen ska dessutom kunna fungera fristående från fritextsökningen och därför 
ska ämnesord upprepas även om de förekommer i titeln.
Ex: Guteman, Anne: Kasper på sjukhus                Sjukhus läggs in som ämnesord
(Att indexera skönlitteratur. Handledning 2004 s.16)

Det finns en redaktionskommitté för revidering av SBvux. Den sammanträder bara två 
gånger/år och det medför att beslut om inkomna förslag på ämnesord och andra förändringar 
kan dröja till dess kommittén sammanträder nästa gång. (Protokoll 2006a)
Uppdatering av tillkomna nya ämnesord, nya hänvisningar och väsentliga förändringar sker 
på kommitténs webbplats. (Protokoll 2006b) 
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Som tidigare nämnts så indexeras skönlitteratur i Sverige centralt av BTJ sedan 1989 och 
sedan januari 2006 använder de SBvux vid indexering av skönlitteratur för vuxna. (Se 5.2.1) 
Axiell upphör med sin indexering 2007. (Se 7.2.2)       

6 Metod
Detta kapitel innehåller min metodbeskrivning, varför jag valt den metod jag valt, 
populationen jag ska undersöka, hur undersökning genomfördes, på vilket sett jag 
sammanställde svaren samt en beskrivning av de analysmetoder jag använde mig av.

6.1 Val av metod
Svante Körner och Lars Wahlgren säger att man kan klassificera en undersökning efter det 
mål, det syfta man har med undersökningen och att man då skiljer på beskrivande 
undersökningar och analytiska undersökningar. Dessutom klassificeras en undersökning efter 
de medel, de metoder man använder vid datainsamlingen och där skiljer man på experimentell 
och icke-experimentell undersökning. Och en totalundersökning innebär att man studerar 
samtliga som ingår i populationen (Körner &Wahlgren 1998, s.9f) Det innebär att jag med 
deras ord kan säga att jag genomförde en beskrivande, icke-experimentell totalundersökning.
Då den population jag undersökte var förhållandevis stor så föll det sig naturligt för mig att 
använda mig av enkäter. Undersökningen skulle dessutom spegla både bakåt i tiden 
(retrospektivt) och se framåt i tiden (göra prediktioner) Karin Dahmström anser att om man 
ska kartlägga någon företeelse, d.v.s. göra en beskrivande, deskriptiv undersökning så lämpar 
sig en statistisk undersökning av survey-modell väldigt väl. Dessutom är det ju en 
primärdataundersökning, d.v.s. att data samlas in för första gången och inte hämtas från någon 
annan källa, vilket också innebär att en servey-undersökning lämpar bäst. (Dahmström 2000, 
s.20f) Dahmström beskriver även hur man kan gå tillväga vid e-postenkäter och att problem 
med tekniken kan ge upphov till bortfall. (Dahmström 2000, s. 65)

Peter Werner från Örebro universitet talar om vilka fördelar och nackdelar som finns med e-
postenkäter. En nackdel kan vara att respondenten kan var ovan vid sådana och därför inte gör 
den. För att få högre responsgrad är det lika viktigt att ha ett flertal kontakter med 
respondenten precis som vid vanliga brevenkäter. Dessutom bör introduktionsbrevet inte 
sändas mer än 2-3 dagar före enkäten. Och vid påminnelse ska man alltid bifoga själva 
enkäten. När det gäller anonymiteten så ska man aldrig skicka grupp e-post utan alltid ett eget 
meddelande till varje respondent. När det gäller svarsgraden vid e-postenkäter så är den 
vanligtvis lägre än vid brevenkäter men att det ofta beror på utformningen av enkäten och hur 
man gör med påminnelserna. Däremot får man mycket snabbare svar vid e-postenkäter och 
kvalitén på svaren var bättre, d.v.s. öppna frågor fick mycket längre och fylligare svar vid e-
postenkäter än vid vanliga brevenkäter. Dessutom är e-postenkäter väldigt billiga i jämförelse 
med brevenkäter. (Werner 2000, s.3ff)

Jag valde att, enligt ovan, utföra en beskrivande, icke-experimentell totalundersökning, en 
statistisk undersökning av survey-modell och den utfördes med hjälp av en e-postenkät. Detta 
på grund av att det verkade var den metod som bäst passade det jag ville undersöka.     

6.2 Population
I Sverige köper de flesta bibliotek färdiga och indexerade poster från BTJ. Det finns 303 
folkbibliotek, 276 om man räknar bort de bibliotek som har gemensam katalog. Av dessa 
köper 210 bibliotek indexerade poster. Dessa folkbibliotek har åtminstone i grunden samma 
indexeringsord. Det finns möjlighet att lägga till egna indexeringsord och att förändra de 
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indexeringsord som kommer med posten och det görs i viss mån, och då ofta när de gäller 
specialsamlingar vid olika folkbibliotek. (I Skellefteå gäller det t.ex. för samlingen Manna-
litteratur9).

Först fastställde jag ramen för min undersökning. Jag ville att den skulle täcka hela Sverige 
och det innebär att alla folkbibliotek i hela landet blev ramen, den förteckning jag utgick 
ifrån. Via KB:s hemsida och länken ”Bibliotek i Sverige: Svenska bibliotek: Folkbibliotek” 
(KB 2006) fick jag fram en lista på alla folkbibliotek i Sverige och utifrån den gjorde jag en 
egen förteckning som innehöll 303 folkbibliotek. Men min erfarenhet från Västerbotten sa att 
en del av dessa folkbibliotek nog har gemensamma kataloger och för att få veta vilka dessa 
folkbibliotek var, så tog jag kontakt med alla länsbibliotek i Sverige och fick svar från alla. 
Vissa länsbibliotek var tveksamma i en del fall och då tog jag direktkontakt med de 
folkbibliotek där det var frågetecken gällande eventuellt samarbete. Efter det arbetet återstod 
267 ”folkbibliotek”. För att sedan kunna utesluta de bibliotek som köper indexerade poster 
från BTJ så tog jag kontakt med Bibliografisk service på BTJ och utifrån deras uppgifter så 
kunde jag sortera bort även dessa bibliotek från min förteckning. Efter en hel del filande på 
min förteckning så återstod då till sist 66 folkbibliotek som inte köper indexerade poster. 
Egentligen är det 70 bibliotek men det är 7 bibliotek i 3 grupper (2+3+2) som samarbetar 
vilket i slutändan ger 66 folkbibliotek. Och eftersom jag ville göra en totalundersökning så 
blev dessa 66 folkbibliotek den populationen som jag ville undersöka. (Bilaga 1).  

6.3 Undersökningens genomförande
Jag genomförde alltså en undersökning på svenska folkbibliotek som inte köper indexerade
poster av BTJ. Det skedde med hjälp av enkäter via e-post. Nedan kommer jag att beskriva 
instrumentet jag använde, konstruktionen av de frågor som ingick i enkäten, hur följebreven 
såg ut och hur jag sammanställde svaren.  

6.3.1 Val av instrument
Eftersom jag inte gjort någon e-postenkät tidigare så var en av mina farhågor hur det praktiskt 
skulle kunna lösas. Därför tog jag kontakt men IT-sektionen på Högskolan i Borås. Där fick 
jag reda på att det fanns ett instrument i LUVIT10 där man kan göra och distribuera e-post-
enkäter och den liknar den utvärderingsmodul och de enkäter som vi gjort efter avslutande av 
våra kurser under utbildningen. Instrumentet heter LUVIT e-Val 4.0.1. Där finns alltså 
alternativet att göra ”våra” kursutvärderingar men även en möjlighet att använda externa e-
postlistor och att allt var helt anonymiserat i systemet. Ingen kan ta reda någonting om vem 
som svarat vad. Jag fann detta väldigt passande för det jag ville genomföra. Dessutom fick jag 
en snabb genomgång av hur man skapar en enkät, lägger till frågor, skapar svarsalternativ, hur 
man publicerar enkäten och hur man skapar en sammanställning. Efter en del funderande och 
arbetande med testfrågor och tester av korta e-postlistor till kamrater i vår studiegrupp så 
ansåg jag att detta instrument var det jag skulle använda mig av. Det fungerade praktiskt och 
var förhållandevis lätt att förstå och arbeta med. Valet av instrument blev alltså e-Val 4.0.1.

                                                
9 MAN, Museum Anna Nordlander. Ett museum med vision att bli nordiskt centrum för kvinnors konstnärliga 
skapande, en faktasamling och pedagogisk resurs samt en inspirationskälla och en förebild för muséer och andra 
aktörer inom konstområdet i arbetet med genusfrågor.
10

LUVIT Education Centre. Ett kommunikationsverktyg  som Högskolan i Borås använder. Där ingår 
kommunikation, diskussionsforum, kursutvärderingar m.m.
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6.3.2 Konstruktion av frågorna, följebrev och provundersökning
Karin Dahmström anser att det viktigaste i en enkät är att ha ett välstrukturerat frågeformulär. 
Formuläret är nämligen avgörande om resultatet ska ge svar på de frågeställningar man har. 
Man ska försöka att undvika ledande, prestigeladdade och hypotetiska frågor, bara fråga om 
en sak i sänder och man ska använda ett korrekt, enkelt och lättfattligt språk. Har man med 
frågor om tid och rum måste man precisera dem för att inte få ett onödigt problem vid 
sammanställningen av svaren. Dessutom ska man undvika frågor där alternativen ska 
rangordnas för det ställer också till problem vid den slutgiltiga datahanteringen av svaren. 
Slutligen bör man begränsa antalet frågor för att enkäten inte ska kännas betungande för de 
som ska besvara den. (Dahmström 2000, s. 97ff)

När man ska utforma svarsalternativen måste man besluta om man ska ha fasta, slutna frågor 
eller öppna frågor. Fördelen med fasta frågor är att de är både lättare att besvara och lättare att 
koda och analysera. Om man söker mer kvalitativa aspekter eller vill få fram mera utförliga 
svar på en fråga kan man välja en öppen fråga, men de är som sagt alltid svårare och tar 
längre tid att sammanställa än de fasta alternativen. Men om man inte är säker på att man kan 
förutse och få med alla tänkbara svarsalternativ i en sluten fråga, kan man komplettera med 
den med ett öppet alternativ. Om man använder sig av så kallade hoppfrågor är det viktigt att 
hoppet alltid går framåt i formuläret. (Dahmström 2000, s. 103 ff) 

För att kunna veta att enkäten verkligen fungerar är det viktigt att göra en test av den. Det är 
nämligen väldigt svårt eller omöjligt att själv förutse alla de tolkningar som respondenterna 
kan ha. Helst bör enkäten läsas och fyllas i på prov av personer som är fristående gentemot 
konstruktören och som tillhör den målgrupp som undersökningen vänder sig till. (Dahmström 
2000, s.112 f)

Man bör dessutom alltid bifoga ett introduktionsbrev med enkäten. Syftet med det är att ge en 
positiv inställning och att skapa förtroende. Det ska innehålla en allmän beskrivning av 
undersökningen och syftet med den. Dessutom ska man förbereda respondenten på vilken typ 
av frågor som kommer att ställas. Man bör understryka att det är frivilligt att svara på 
frågorna men att det är av värde att man svarar. Man bör framhålla att undersökningen är helt 
konfidentiell, och att inga enskilda svar kommer att redovisas utan alla svar kommer att 
sammanställas i tabeller och diagram. Och i de fall öppna frågor ska besvaras så 
anonymiseras svaren alltid.  Ange vem, och gärna med titel, som besvara frågor rörande 
undersökningen och hur man senare kan få ta del av undersökningens resultat. (Dahmström 
2000, 113f)

Jag har försöka att använda mig av de råd som Karin Dahmström och Peter Werner gett. Både 
när det gällde enkäten, introduktionsbrevet och påminnelserna. Den slutgiltiga enkät jag 
skickat ut till populationen finns som Bilaga 3. Jag har valt att ha den med det gränssnitt som 
respondenterna såg den i datorn. Den blir lite omfångsrikare i det formatet men jag anser att 
det är motiverat att visa den som den faktiska såg ut. Introduktionsbrevet som jag bifogade 
finns som Bilaga 4. När jag sedan skickade ut påminnelserna så var dock början på 
introduktionsbrevet lite annorlunda utformat.

Dessutom har jag genomfört ett prov av enkäten. Dock inte på det sätt som Dahmström 
förordade. Jag valde att ta kontakt med tre bibliotekarier, vår studiegruppshandledare och 2
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bibliotekarier till inom V8-gruppen i Västerbotten11 och bad dem fylla i enkäten och ge 
respons på hur de tyckte att den fungerade. Dessa personer tillhörde inte den målgrupp, den 
population som jag har i min undersökning och som Dahmström förordar. Inte heller var de 
helt fristående gentemot mig, men att få tag på och kunna diskutera med medlemmar i den 
riktiga populationen ansåg jag vara allt för tidskrävande och omfattande. Jag valde alltså 
istället bibliotekarier i mitt ”närområde” som jag kunde ha direkt och personlig kontakt med. 
Dessa bibliotekarier har jobbat med indexering av skönlitteratur och håller nu på att planera
gemensamt köp av indexerade poster från BTJ, så därför jag ansåg dem lika passande som 
någon i den faktiska målgruppen. De har ju gått igenom alla faser jag fråga om i enkäten. Jag 
antog dessutom att de verkligen sa allt de tyckte om enkätens utformande och frågorna i den, 
eftersom jag uttryckligen påpekade att de inte skulle vara snälla i sin bedömning.  Efter detta 
prov gjorde jag justeringar av enkäten.  

6.3.3 Publicering och påminnelser.
Vid varje undersökning är det av stor vikt att minimera bortfallet. Enl. Dahmström är det 
klassiska sättet att skicka påminnelsebrev. D.v.s. att på nytt försöka att få kontakt med 
respondenten. (Dahmström 2000, s. 258) Werner anser att för att få högre responsgrad är det 
lika viktigt vid e-postenkäter att ha ett flertal kontakter med respondenten precis som vid 
vanliga brevenkäter. (Werner 2000, s. 3) Min enkät publicerades och första inbjudan att delta 
skickades ut 060601. Första påminnelsen skickades 060616 och den andra påminnelsen 
skickades 060925. Påminnelserna skickades tillsammans med enkäten och ett reviderat 
introduktionsbrev. 

De e-postadresser jag använde mig av och la in i e-postlistan i e-Val har jag hämtat från 
respektive biblioteks hemsida. Där har jag i första hand letat efter personer med ansvar för 
katalogen och där det inte funnits, valt att skicka till bibliotekschef och där inget av detta 
funnits har jag valt den e-post adress som stått som den allmänna, t.ex. info@ bibliotek.xxx  I 
rutan ”Ämne” har jag dessutom skrivit ”Till katalogansvarig…” för att e-posten skulle ha 
större möjlighet att hamna rätt.

6.3.4 Sammanställande av svaren
Jag använde mig av e-Val:s modul ”Skapa en sammanställning” när jag ville se utfallet av 
enkäten och utifrån den modulen skapa en överskådlig sammanställning av de svar jag fått in.

6.4 Analysmetoder/analysverktyg
Jag har använt mig av analys på organisationsnivå eftersom det handlar om frågor som har 
med hur organisationen beslutat när det gäller indexering. Om de ska indexera eller inte göra 
det och om de ska indexera, hur den indexeringen skall genomföras. 

När svaret på en öppen fråga, ska bearbetas kan dessa ”värden” behöva ersättas med siffror 
eller liknande d.v.s. kodas. Frågor med fasta alternativ och där bara ett svar är möjligt är lätta 
att koda men när det gäller svar på frågor med fasta alternativ men där man kan välja flera 
svar på frågan är genast svårare. Redan då man planerar ett frågeformulär är det viktigt att 
förbereda kodningen t.ex. besluta vilka frågor som man kan ha flera svar på. Dessutom kan ett 

                                                
11 V8-gruppen är en arbetsgrupp bestående av 8 små kommuner (till innevånarantalet) i Västerbottens inland och 
den är tillsatt för att öka kvaliteten på biblioteksservicen genom denna samverkan. De arbetar för att få till stånd 
ett större samarbete, gemensam katalog  m.m.. För detta har V8 fått bidrag från Kulturrådet med 100.000 kr. för 
2006. Se även: http://www.v8biblioteken.se/



25

sista, öppet alternativ vara önskvärt att ha i frågor där det kan vara svårt eller omöjligt att 
förutse alla tänkbara alternativ. (Dahmström 2000, s.115 ff) 

Det är dessutom viktigt att koda det partiella bortfallet (även ibland kallat variabelbortfallet).
Det innebär att respondenten glömt eller hoppat över att svara på en eller flera frågor. Man 
kan nämligen inte bara ”hoppa över” obesvarade frågor eller ge dem värdet 0 för det kan bli 
helt missvisande. Istället rekommenderas att man använder sig av speciella bortfallskoder. En 
annan situation när det saknas svar på vissa frågor, men som inte har sin grund i bortfall, är 
när respondenten inte ska besvara alla frågor utan hänvisas till att hoppa över vissa. 
(Dahmström 2000, s. 120f)

Så här gjorde jag när jag tolkade svaren på enkäten:
När det gäller de rent ”kvantitativa” frågorna, alltså de med enbart sluta frågor så analyserades 
dessa direkt statistiskt. (Frågor 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20 och 21.)

När det gäller de öppna, ”kvalitativa” svaren så beskriver Karin Widerberg hur man kan gå 
tillväga och sortera materialet efter teman på tre olika sett. 1: Man kan utgå från empirin. 2: 
Man kan utgå från teorin och 3: Man kan utgå från den framställningsform texten ska ha när 
den är i färdigt skick. (Widerberg 2000, s. 143ff) 

Jag utgick från Widerbergs nummer1 när jag kodade svaren på frågorna med de öppna 
svarsalternativen. Själva svaren blev alltså den utgångspunkt som jag utgick ifrån när jag 
började kategorisera. Det gällde frågorna med öppna svar (2, 3, 4, 6, 15, 17 och 19) och jag
sökte olika teman utifrån de svar jag fått. Rent praktiskt så sökte jag efter teman i varje 
enskild frågas sammanställning i e-Val. Jag läste svaren på varje öppen fråga flera gånger, 
försökte att hitta olika teman inom varje fråga och jag kom fram till de slutgiltiga temana 
efterhand. Några slogs ihop, andra togs bort eller lades till och jag markerade dessa teman 
med överstrykningspennor i olika färg och skrev en förklaring till de olika färgerna. Det var 
en process som dessutom löpte parallellt med själva analysen av svaren. Jag försökte hela 
tiden vara medveten om min egen förförståelse och den bild av vad jag trodde skulle komma 
fram i min undersökning. Varje enskild fråga fick så till sist en egen uppdelning i olika teman. 
(Se Bilaga 5 för förklaring till teman och slutgiltiga färgmarkeringar till de öppna frågorna.)

Frågan med flera tillåtna svarsalternativ (Fråga 14) och som dessutom har ett öppet 
svarsalternativ analyserades bara statistiskt för det öppna alternativet besvarades i fråga 15. 
Den frågan (fråga 15) kodades däremot efter teman. Dessutom kodades det partiella bortfallet 
i e-Val med tecknet ”?”.  Se även 8.1.1 punkt 2. 

7 Resultat
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet med ett urval av citat på de öppna frågorna 
och dessutom med ord beskriva diagrammen som finns i e-Val:s sammanställning. De 
fullständiga svaren och diagrammen finns i Bilaga 5. Svaren är uppdelade på de bibliotek som 
indexerar skönlitteratur och de som inte gör det.

Av de 66 folkbibliotek som fick enkäten så svarade 34 stycken på den.

Fråga 1: Indexerar Ert bibliotek skönlitteratur för vuxna?
Av de 34 som svarade på enkäten så var det 23 bibliotek som indexerade skönlitteratur själva. 
10 indexerade inte och 1 svarade inte på fråga 1. 
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7.1 De bibliotek som indexerar skönlitteratur för vuxna
Av de folkbibliotek som indexerade själva (23 st) svarade 22 på Fråga 2: Vilket redskap 
(ämnesordlista/tesaurus) använder ni när ni indexerar skönlitteratur för vuxna? 10 av 
dessa 22 använde Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista,  5 använde egna ämnesord, 2 
tittade i Libris, 2 i BTJ:s BURK, 2 i BTJ:s MediaDirekt och 2 använde SAB:s 
ämnesordsregister. 1 bibliotek sa att det jämförde med ett större biblioteks poster. Flera 
bibliotek använde en kombination av flera olika ovan nämnda redskap och/eller NE, 
MicroMarks ämnesordlista, Libras ämnesordlista och Edvin.

Fråga 3: Beskriv kortfattat hur Ni går tillväga när Ni indexerar? Alla 23 svarade på 
frågan. Det är två saker som de flesta har gemensamt. Nämligen att de läser BTJ:s 
sambindningslistors/BTJ-häftets recensioner (7st.) och bokens baksidestext (9st.) och utifrån 
dessa väljer de ämnesord. Sedan kommer andra recensioner/annan text, BTJ:s MediaDirekt 
tar 3 bibliotek ämnesord ifrån, och flera, 9 st., svara att de sneglar på t.ex. länsbiblioteket, 
större närliggande bibliotek och i Libris. Många har svarat en kombination av flera ovan 
nämnda saker. Några anser att de gör en förenklad indexering och bara har ämnesord som 
skönlitteratur och ev. genre. (Här måste jag dock påpeka att ämnesordet ”skönlitteratur” 
egentligen pekar på att boken handlar om skönlitteratur inte att det är ett skönlitterärt verk. 
Många bibliotek har däremot samma katalog för fack och skön och eftersom låntagare ofta 
inte är medvetna om att man kan använda klassifikationssystemets signa för att skilja fack och 
skön åt har det lagt in skönlitteratur som sökord för skönlitterära verk. Detta för att låntagarna 
enklare ska kunna skilja ut t.ex. romaner om cancer från fackböcker om cancer.) Bokmöten 
nämns dessutom som ett forum för att tillsammans välja ämnesord. Ett bibliotek säger att de 
inte riktigt kommit igång med indexeringen än. 

Fråga 4: Beskriv kortfattat hur Ni anser att de faktiskt fungerar att indexera 
skönlitteratur? (T.ex. intressant, svårigheter, praktiska problem). 21 svarade på frågan. 
Här finns det många divergerande svar men även många åsikter som sammanfaller. Ett av 
svaren är: ”Inga problem alls” medan andra räknar upp flera problem och/eller möjligheter.
Det problem som de flest tar upp är att det är svårt att hitta ”rätta” och relevanta ämnesord. Ett 
svar är: ”Svårt att indexera skönlitteratur. En roman kan ju vara ganska komplex och 
innehålla många olika ämnen. Eller tillsynes inte innehålla något alls”. Svaren pekar också 
på att det är svårigheter med att vara konsekvent. ”Varje titel kan bli behan(d)lad (min 
rättning) olika och därmed kan det hända att vi inte är helt konsekventa” Svårigheter är det 
då också med att få posterna konsekventa och att beståndet är ofullständigt indexerat.  
”Problem kan vara att vissa böcker får väldigt många ämnesord. Vissa böcker är det svårt att 
sätta ett enda ord på”. 4 tar upp att indexeringen tar tid och 1 säger att det inte tar alltför 
mycket tid. Flera berättar att det är intressant, bra, användbart med indexeringen och att ”Man 
får en bra kännedom om det egna beståndet” och ”Det fungerar i stort sett bra, både att hitta 
böcker om ett visst ämne och när det gäller att hitta tillbaka till en viss bok”. Andra däremot 
påpekar att det är ”Svårt, eftersom man egentligen bör läsa boken för att det ska bli riktigt 
bra!” och ”Tråkigt men ibland nyttigt”.

Fråga 5: Om Ni svarat annat än Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista på fråga 2, 
har Ni tänkt att konvertera till den i framtiden? 2 svarade Ja och 11 Nej av de som inte 
använder SBvux.

Fråga 6: Om Ni svarat ”Ja” på fråga 5, beskriv kortfattat hur Ni tänkt att utföra 
konverteringen? 2 svarade att de har eller har haft planer på att köpa färdiga poster från BTJ. 
1 bibliotek vet inte om eller hur de tänkt att genomföra ev. konvertering.
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Fråga 7: Har Ni planer på att börja köpa indexerade poster från Btj? 6 har svarat Ja, har 
planer på att börja köpa indexerade poster och 17 har svarat Nej, har inga planer på det. 

Fråga 8: om Ni svarat ”Ja” på fråga 7, inom vilket tidsintervall ligger Er plan på detta?
Inget av de 6 bibliotek som svarade ”Ja” på fråga 7 har planerar att köpa poster inom ett år, 5 
planerar att göra det mellan 1-3 år framåt i tiden och 1 planerar att göra det senare än tre år 
bort.

Fråga 9: Ni som använder Er av Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, hur anser Ni 
att den är att använda? 13 svarade på frågan. 1 anser att den är mycket lätt att använda, 10 
anser att den är lätt att använda och 2 att den varken är lätt eller svår att använda. Inget 
bibliotek anser att den är svår eller mycket svår att använda. 

Fråga 10: Ni som använder Er av Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, hur stor 
kunskap om den anser Ni att Ni har? 13 svarade på frågan. Väldigt liten eller liten kunskap 
om SB anser 2 att de har och 4 anser att de har varken liten eller god kunskap om den. 5 anser 
att de har god kunskap om den och 2 tycker att de har mycket god kunskap om den.

Fråga 11: Ni som använder Er av Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, är Ni 
intresserade av att få mer kunskap om den? 5 vill ha mer kunskap om den och 6 är inte 
intresserad av att få mer kunskap om den.

Fråga 12: Ni som inte använder Er av Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, hur 
stor kunskap om den anser Ni att Ni har? Ingen är helt utan kunskap om SB, 3 har liten 
kunskap om den, 6 har varken liten eller god, 1 anser att de har god kunskap om den och 1 att 
de har mycket god kunskap om den.

Fråga 13: Ni som inte använder Er av Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, är Ni 
intresserade av att få mer kunskap om den?  6 svarade att de var intresserad av att få mer 
kunskap om den och 3 var inte det.

7.2 De bibliotek som inte indexerar skönlitteratur för vuxna
Fråga 14: Vilka faktorer ligger bakom Ert beslut att inte indexera skönlitteratur för 
vuxna? (Flera svarsalternativ är möjliga)  2 bibliotek menar att det inte efterfrågas av 
låntagarna. 4 planerar att börja köpa indexerade poster. 1 anser att brist på personal och 5 att 
brist på tid ligger bakom. Kunskapsbrist är en faktor för 1 bibliotek men bristande intresse är 
det ingen som säger att det är det som ligger bakom beslutet att inte indexera. 7 bibliotek har 
svara att annat ligger bakom beslutet att inte indexera skönlitteratur, och som sedan preciseras 
i fråga 15 nedan.

Fråga 15: Om Ni svarat ”Annat” på fråga 14, beskriv kortfattat dessa faktorer. 3 
bibliotek samarbetar med annat bibliotek som sköter om indexeringen. 1 bibliotek menar att 
de indexerar viss skönlitteratur och 1 att de prioriterar att få ut nya böcker så snabbt som 
möjligt i stället för att indexera. 1 bibliotek köper indexerade poster från Axiell.      

Fråga 16: Om Ni svarat ”Planerar att börja köpa indexerade poster från BTJ” på fråga 
14, inom vilket tidsintervall ligger planen? Av de 4 bibliotek som svarat att de planerar att 
köpa indexerade poster så planerar 1 ett börja köpa inom 1 år och 3 att planerna på detta 
ligger mellan 1-3 år.
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Fråga 17: Har Ni planer på att själva börja indexera skönlitteratur för vuxna? 1 
bibliotek svara att de har planer på att börja indexera och 10 att de inte har det.

Fråga 18: Om Ni svarar ”Ja” på fråga 17, vilket redskap (ämnesordlista/tesaurus) har 
Ni planerat att använda när Ni börjar indexera skönlitteratur för vuxna? Det bibliotek 
som svarat ”Ja” på fråga 17 säger att de utgår till största delen från länsbibliotekets 
indexering. 

Fråga 19: Om Ni svarar ”Ja” på fråga 17, inom vilket tidsintervall har Ni tänkt att 
börja indexera skönlitteratur för vuxna själva? Ingen har svarat på frågan.

Fråga 20: Beskriv kortfattat vad som skulle underlätta för Er om Ni valde att börja 
indexera skönlitteratur själva. Ett bibliotek har svarat ”personalresurser, d.v.s. tid till att 
indexera” och ett bibliotek har svarat:” Inget alls, varför ägna tid åt arbetsuppgifter som 
redan är färdiga?”

Fråga 21: Hur stor kunskap om Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista och 
handledning anser Ni att Ni har? Inget bibliotek anser att de ingen kunskap har om den, 5 
att de har liten kunskap om den, 5 att de har varken liten eller god kunskap om den och 1 
bibliotek anser att de har god kunskap om den.

Fråga 22: Är Ni intresserade av att få mer kunskap om Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista och handledning?  3 bibliotek är intresserade av mer kunskap om Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordlista och handledning och 8 är inte intresserade av det.

8 Analys av resultatet och diskussion.
Detta kapitel innehåller först en del om de problem som dykt upp under skrivandet. Sedan en 
analys av det resultat jag fått fram av min undersökning och även här har jag delat på de 
folkbibliotek som indexerar skönlitteratur och de som inte gör det. Jag för samtidigt en 
diskussion i anknytning till denna analys. Sist finns en jämförelse av svaren som gäller 
SBvux.

8.1 Problem
I denna del beskrivs fyra problem som dykt upp under skrivandet. Dessa hade nog kunnat 
undvikas genom grundligare förberedelser men nu får jag redogöra för dem på detta sätt 
istället.

8.1.1 Problem med verktyget
e-Val har ställt till en del för mig även om det är ett i grunden bra instrument. Introduktionen 
jag fick var i och för sig väldigt informativ men manualen var i mitt tycke väldigt kortfattad 
och gav inte svar på de problem och frågor som jag hade. Inte heller hade verktyget de 
möjligheter som jag först trodde. Det är tre saker som jag tycker inte fungerat helt ut.

1. När man gör en e-postlista, en förteckning över de e-postadresser, som man ska skicka 
den publicerade enkäten till så ska man kunna markera den och göra en speciell 
delning för den under menyn Säkerhet och delning. Detta hade jag kontakt med Luvit 
om, men fick inget specifikt svar på hur detta kunde göras. Den enda möjligheten som 
fanns var att koppla den mot en e-postlista som kallades ”Högskolan i Borås” och inte 
min specifika e-post-lista. Man bör kunna göra denna koppling, för då ska systemet 
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kunna sortera ut de e-postadresser som redan svarat på enkäten så att de inte får de 
senare påminnelserna. Detta kunde jag alltså inte göra och det innebar att alla fick 
påminnelserna, även de som redan svarat på enkäten. Om det påverkat undersökning, 
annat än att det irriterat de som redan svarat, kan jag dock inte uttala mig om. Jag 
håller det emellertid som troligt att det inte påverkat de som inte svarat på enkäten.  

2. När man använder sammanställningsinstrumentet i e-Val så markeras det partiella 
bortfallet med tecknet ”?”. Nu är det i e-Val så att om man skickat ut en enkät till 66 
respondenter och får in 34 svar så anser e-Val att alla 34 ska svara på alla frågor. Så 
var ju inte min enkät uppbyggd utan vissa frågor skulle ju de som indexerar 
skönlitteratur svara på och vissa frågor de som inte indexerar. Det berör även det 
partiella bortfallet som Dahmström beskrivit som när respondenten inte ska besvara 
alla frågorna utan hänvisas till att hoppa över vissa. Detta har gjort att det partiella 
bortfallet inte stämmer med uppbyggnaden av min enkät. Jag har emellertid försökt 
kolla bakåt i enkäten manuellt för att se om någon svarat på ”fel” ställe eller hoppat 
över någon fråga men det har varit svårt att helt få något grepp om det partiella 
bortfallet.

3. Man kan inte heller se varje enskild respondents alla svar i sin helhet. Det innebär att 
man inte kan jämföra vad just respondenten X svarat på vissa frågor.  Det hade varit 
informativt att kunna koppla t.ex. det verktyg som använts (fråga 2) mot hur det 
fungerar med att indexera (fråga 4). Jag hade förväntat mig att detta skulle kunna 
göras.     

8.1.2 Problem med felval
Jag gjorde tre felval när jag valde av de folkbibliotek som har gemensamkatalog och som jag 
skulle ha med på e-postlistan för enkäten. Av de tre grupperna som har gemensam katalog och 
indexering valde jag faktiskt ”fel” bibliotek till att svara på enkäten.  Ex: Två kommuner X 
och Y, som har gemensam katalog, jag har fått besked från länsbiblioteket om detta. De 
katalogiserar och indexerar alltså själva och som jag trodde tillsammans. Jag valde då ett av 
biblioteken till att svara på enkäten, för jag antog att bägge biblioteken arbetade gemensamt 
med katalogisering och indexeringen. Men av svaren framkom det, att det var det ”andra” 
biblioteket som skötte ”allt”. Det ”andra” biblioteket borde då varit det som fått svara på 
enkäten i stället för det bibliotek som jag faktiskt valde. Alltså samarbetar de inte när det 
gäller indexering som jag antog, utan ett av biblioteken gör allt. Se svar på fråga 15: ”Sköts av 
Xbibliotek som vi har ett mycket nära samarbete med (gemensam katalog o.s.v.)” och 
”Samarbetar med annat bibliotek som sköter indexeringen” Det var ett misstag av mig att inte 
kontrollera detta när det gällde bibliotek, som enligt länsbibliotekarierna, samarbetar och har 
gemensam katalog. 

8.1.3 Indexerade poster från Axiell
Det finns dessutom bibliotek som köper indexerade poster från Axiell. Se svar på fråga 15: 
”Vi köper indexerade poster från Axiell”. Den möjligheten var jag inte medveten om att den 
fanns.  Efter e-postkontakt men Axiell så vet jag nu att de tillhandahåller den tjänsten och att 
19 folkbibliotek utnyttjar den. Tjänsten12 baseras på katalogen på Halmstads stadsbibliotek 
och ett svar talar om Halmstadsposterna. Se svar på fråga 3:”…de s.k. Halmstadsposterna som 
man kan få via Axiell när man har Librasystemet”. Det kan också förklara ett svar på fråga 20 
som lyder. ”….., varför ägna tid åt uppgifter som redan är färdiga?”. De 19 biblioteken som 
köper poster från Axiell fanns med i min population och det i sig är ingen fara att ha med 
dem, för de köper ju inte poster från BTJ. Men hade jag vetat om att denna tjänst funnits så 

                                                
12 Axiell (2006) Material i egen ägo, e-post 061103 och 061107
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hade det kunna ändra i bakgrunden och frågeställningarna och även utseendet på enkäten. 
Kanske kunnat ha med någon fråga om hur de tänkt lösa problemet när Axiell upphör med 
denna tjänst under 2007. Jag hade också kunnat välja att inte alls ha med dessa bibliotek i 
populationen.

8.1.4 Bortfall
Bortfallet blev stort, större än jag trodde/hoppades att det skulle bli. Bara 34 av de 66 
bibliotek som jag skickat enkäten till svarade. Visst är bortfallet stort när det gäller e-enkäter
enl. Peter Werner och det beror ofta på att respondenten kan var ovan vid sådana och att de 
därför inte gör den. Jag gjorde allt det som Werner tipsade om, med flera påminnelser och att 
bifoga enkäten på nytt. Allt för att få höger svarsgrad men det hjälpte tyvärr inte. Vad jag sett 
och kunnat tolka det som, så verkar det som om alla som öppnade länken till enkäten också 
svarade på frågorna, Det verkar alltså som om att det var steget till att klicka sig in på länken 
som var det största hindret, inte själva utformningen av enkäten. Om det då berodde på ovana 
eller ointresse kan jag dock inte svara på. Däremot så fick jag många fylliga svar på de öppna 
frågorna och det stämmer med Werners påstående om detta. Bortfallet innebär dock att jag 
inte kan göra några generaliseringar utifrån svaren, utan bara uttala mig om det som gäller för 
de folkbibliotek som faktiskt svarade. 

På grund av det bortfall som jag nu redovisat så kan jag tyvärr inte göra någon generalisering 
utifrån svaren som jag hade hoppats. Det innebär alltså att jag bara kan uttala mig om det som 
faktiskt gäller för de 34 bibliotek som svarat på enkäten. Vad som däremot var roligt, var att
svaren på de öppna frågorna och speciellt då frågorna 2, 3 och 4, innehöll många väldigt 
fylliga svar. Mycket längre än jag hade förväntat mig och det stämmer nog, det som jag skrev 
om vad Peter Werner uttalat sig om, ovan i kapitel 6.1. Nämligen att kvalitén på svaren var 
bättre, d.v.s. öppna frågor fick mycket längre och fylligare svar vid e-postenkäter än vid 
vanliga brevenkäter.

8.2 De bibliotek som indexerar skönlitteratur för vuxna
Av dem som svarade på enkäten så var det 23 som indexerade själva. De redskap som de 
flesta använde när de indexerade var SBvux och det anser jag vara positivt för det var ju ett av 
syftena med den. Nämligen det att ta fram ett instrument för en mer enhetlig och rationell 
indexering i Sverige. Allt för att underlätta sökandet efter och identifieringen av skönlitteratur 
i bibliotekskataloger och databaser. Att BTJ numera också använder sig av SBvux anser jag 
också vara en väg till en enhetligare återvinning av skönlitteratur i Sverige. Jag anser därmed 
inte att de som använder sig av andra verktyg har en annan ”sämre” typ av indexering. All typ 
av indexering är bättre än ingen indexering alls och egna ämnesordlistor och andra sätt att 
arbeta är ju direkt anpassade till den egna situationen. Jag anser dessutom att, om man köper 
bibliografisk servicenivå 3 från BTJ, så bör man kanske inte nöja sig med de ämnesord som 
följer med. Lokala orsaker kan innebära att man förändrar, lägger till eller tar bort vissa ord. 
Detta inte bara när det gäller specialsamlingar utan även annan skönlitteratur, allt utifrån det 
egna lokala perspektivet och vad som efterfrågas av bibliotekets egna låntagare. Exempel på 
detta med redigering av ämnesord finns även hos dem som indexerar själva och visar sig i 
uttryck som: ”…Men numera plockar jag bort ämnesord som inte längre är nödvändiga…” 
och ”.., redigerar bort de ämnesord vi inte vill ha (som inte passar in i vår katalog) och lägger 
vid behov till egna”. Det kan ju vara så att de som svarat tittat på andra bibliotek och sedan 
anpassat ämnesorden till sin egen verksamhet. Har man egna ämnesordlistor så är de 
dessutom anpassade till den egna situationen och bibliotekariernas egna erfarenheter om sin 
egen verksamhet och sina egna låntagare. Det kan återspegla sig i de ämnesord som man 
väljer att använda. T.ex. visar svaret ”…Funderar på vilka frågor som våra kunder kan tänkas 
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ställa…” på detta.  Fem av biblioteken i min undersökning använde någon typ av egen 
ämnesordlista och det tycker jag är väldigt tänkvärd, för de har faktiskt jobbat med de lokala 
förhållandena och sin egen verksamhet som grund och kommit fram till vad som passar dem 
bäst. Nio av svaren visar dessutom att de använder en mix av olika verktyg när de indexerar. 
Ett exempel lyder:” Svensk biblioteksförenings ämnesordlista, Btj Media Direkt, Egna 
erfarenheter av hur låntagarna söker.” Det speglar mina egna tankar om hur det kan se ut när 
man indexerar själv. Nämligen att man använder sig av någon typ av ämnesordlista, tittar på 
hur något ”proffs” på indexering har gjort och anpassar det efter de egna förhållandena. 

Ett av svaren på fråga två lyder kort och gott: ”Ämnesordlista” och det svaret har jag valt allt 
inte sätta in i något tema alls, för det säger ingenting om vilken lista det gäller. Om det istället 
stått i bestämd form, ämnesordlistan, så skulle jag valt att ha med det i SBvux temat för det 
verkar vara listan med stort L. 

När sedan biblioteken beskriver hur de praktiskt går tillväga så visar det att de har många 
olika utgångspunkter vid val av ämnesorden. Med fråga tre hade jag dessutom några 
valmöjligheter när jag bestämde sig för hur jag skulle välja att sätta in svaren i olika teman. I 
svaret ”Bildar mig en uppfattning om boken genom att läsa recension,…” (obestämd form) så 
har jag valt att se det som en annan recension än BTJ-listans. Samma sak med ”…annan text 
om boken.”, …& vad som står om den” och ”…letar upp någon recension,…”. Jag har alltså 
bara valt att bara sätta uttalanden som pekar direkt mot BTJ: s sambindningslista i temat 
”BTJ-häftet / BTJ:s sambindningslista”. Det kan ju ändå vara så att svaren ovan menar BTJ:s 
recension i sambindningslistan men det är bara uttryck som ”Tittar i listan”, ”.., omdömen 
från BTJ”, ”i BTJ-listan…”, ”sambindningslistans recensioner” som jag valt till BTJ-liste 
temat. Dessutom valde jag att lägga svaret ”Vi skapar egna ämnesord utifrån recensionen” till 
detta tema. Detta för att ordet recension är i bestämd form och jag anser att det pekar på just 
sambindningslistans recension som just den recension som gäller i detta fall. (Recensionen 
med ”stort R”.) MediaDirekt och Burksök är ju också tjänster från BTJ men jag valde ändå att 
ha det som egna teman för att urskilja dessa från sambindningslistans recension. Detta därför 
att sambindningslistan inte innehåller ämnesord, utan att läsaren av den måste själv göra valen 
av ämnesord utifrån den. Men i MediaDirekt och Burksök finns ju ämnesorden som BTJ gett 
verken.

Nio svar anger att de läser bokens baksidestext och till dessa svar har jag också valt att lägga 
svaret ”Vi utgår från den innehållsbeskrivning som finns på boken….”. Eftersom det handlar 
om skönlitteratur enligt min definition, så finns det sälla/aldrig en innehållsförteckning med 
kapitelrubriker så jag antog därför att det svaret avsåg baksidestexten. Sammanfattningsvis så 
verkar alltså baksidestexten och BTJs sambindningslista dominerar som bakgrundsmaterial 
vid valen av ämnesord.

1/3 svarar att de smygtittar och  ev. ”lånar” andra biblioteks ämnesord. Det tycker jag visar att 
de är andra är säkra när det gäller sin indexering eller så kan det vara så att de mörkar och inte 
vill säga att de kollar. I de fall där det görs så kontrolleras ämnesorden vid t.ex. stora bibliotek 
eller Libris. 

Inom de flesta bibliotek så tycker jag att det verkar som personalen samarbetar och diskuterar 
när det gäller valen av ämnesord. Och det tycker jag själv dessutom verkar vettigt. Man kan 
nog komma fram till ”bättre” förslag på ämnesord om man för en dialog om dem. Bokmöten 
finns med som ett uttalat forum i två av svaren och de flesta svarar med ordet ”Vi” t.ex. ”Vi 
skapar…”, ”Vi använder…”, Vi indexerar…”, ”Vi utgår…”. Just ordet ”vi” gör att jag antar 
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att det är ett internt samarbete inom personalen på de olika biblioteken som ligger till grund 
för valen av ämnesord. Inte bara att de har bestämt sig för ett visst arbetssätt och en person 
utför indexeringen, utan att personalen faktiskt samarbetar när de bestämmer sig för vilka 
ämnesord ett visst verk ska ha. Och ord som ”jag” och ”mig” finns bara i två av svaren på 
fråga 3 och orden ”vi” och ”oss” finns i 14 av svaren.  Bokmöten brukar allmänt vara det 
forum på folkbiblioteken när inköpen diskuteras. Alla som deltar har läst sambindningslistan 
(som ofta ligger till grund för inköp på folkbibliotek) och de har då läst just den recensionen 
och kan ge förslag till de första ämnesorden utifrån den. Vid bokmöten har även ofta andra 
recensioner i dagspress och hos nätförlag publicerats (5 svarat: annan text/recensioner) och 
kan tas med i diskussionen. Men själva boken, med sin baksidestext, finns dock inte 
tillgänglig vid inköpsmöten. Och om då baksidestexten ska vara att viktigt hjälpmedel, som 
nämns i nio av svaren, så kanske även redan inköpta böcker från BTJ diskuteras vid bokmöten
och ämnesorden kanske revideras eller så sker den bedömningen och eventuella revideringen 
av enskilda bibliotekarier.  När och hur baksidestexten används kan jag dock inte utläsa av 
svaren bara att det verkar vara ett viktigt redskap.

När jag sedan kommer till frågan hur biblioteken/bibliotekarierna anser att det praktiskt 
fungerar när det gäller indexering (fråga 4) så är det en blandning av åsikter som kommer 
fram. Många har pekat på svårigheter med att hitta relevanta ämnesord och att det tar tid, men 
att det ändå är intressant och nyttigt. Några exempel som pekar på det sista är: ”Intressant Kan 
vara svårt att hitta rätt ämnesord Tar tid”,  ”Naturligtvis är det svårt att indexera utan att ha 
läst boken, men det blir ofta rätt bra ändå visar det sig om jag läser boken i efterhand…” och
”…det är intressant, men ibland stöter man på problem när innehållsbeskrivningen är allmän 
och vag.”. 

Några påtalar att de har inkonsekventa poster och ofullständig indexering av beståndet: ” 
Svårigheter kan vara att få posterna att bli konsekventa”, ”…vårt bestånd är ofullständigt 
indexerat p.g.a. att indexeringen inte var konsekvent genomförd vid datoriseringen.”, 
”…tyvärr blir vårt sätt att indexera förstås inte heltäckande…”, ”…,på många äldre poster 
saknas de (ämnesorden, min anm.) …” och ”Varje titel kan bli behan(d)lad (d, min amn.) 
olika och därmed kan det hända att vi inte alltid är helt konsekventa.” Detta stämmer helt 
överens om hur det var på Skellefteå bibliotek, där det i arbetsmaterialet sägs att katalogen var 
både ostrukturerad och inkonsekvent. Det fanns många och märkliga utseenden på 
katalogposterna på grund av olika tidigare datasystem och konverteringar, olika 
katalogiseringsrutiner och många poster saknade helt ämnesord. 

Ord som problem, knepigt, omöjligt, svårt blandas med intressant, bra, användbart. Det är 
likafullt intressant att flera svar nämner att indexeringen hjälper dem i det löpande arbetet:  
”Tyvärr blir vårt sätt att indexera förstås inte heltäckande, men vi ser det ändå som en god 
hjälp för både personal och låntagare när de söker…..”, ”vi tycker att det är användbart i 
dagliga arbetet.”, ”Bra att ha ämnesord i t.ex. referensarbetet” och ”Det fungerar i stort sett 
bra, både när der gäller att hitta böcker om ett önska ämne och när det gäller att hitta tillbaka 
till en viss bok”. Dessutom nämner ett svar: ”Man får en bra kännedom om det egna 
beståndet.” Det tycker jag visar, åtminstone ur de bibliotekariers perspektiv som svarat på 
enkäten, att indexeringen är till hjälp, även om den inte är konsekvent, heltäckande och att det 
tar tid och är svårt att indexera. Det är ju det som är meningen med indexeringen, att vara en
hjälp för både låntagarna och bibliotekarierna, när det gäller att förbättra återvinningen av 
skönlitteratur.  Själv fick jag en minneslucka en gång när en låntagare sa att hon läst en 
deckare som utspelades i Kiruna, men hon kom varken ihåg författaren eller titeln men ville 
veta om författaren skrivit något mer. Jag visste så väl vem det var och att hon skrivit mer 
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men namnet vara bara borta. Sökorden Kiruna och deckare gav svar direkt och jag slapp 
skämmas så mycket.   

Några pekar på skönlitteraturens specifika och svårtolkade drag som gör det svårt att välja 
ämnesord: ”läsning av skönlitteratur ger en känslomässig upplevelse som är knepig att
omsätta i ämnesord.”, ”En roman kan ju vara ganska komplex och innehålla många olika 
ämnen. Eller ibland tillsynes inte innehålla något alls.”, ”Problem kan vara att vissa böcker får 
väldigt många ämnesord. Vissa böcker är det svårt att sätta ett enda ämnesord.” och 
”…läsning av skönlitteratur ger känslomässiga upplevelser som är knepiga att omsätta i 
ämnesord… Man måste ha läst boken för att hitta lämpliga ämnesord och ibland går det ändå 
inte att etikettera en text”. Det stämmer väl överens med vad jag tagit upp tidigare i min 
uppsats. T.ex. Lancaster i 4.4 som anser att indexering av skönlitteratur blir mer subjektiv och 
tolkande än facklitteratur. Och alla i kapitel 5, utom Beghtol som anser att man bara bör 
koncentrera sig på att plocka ut skönlitteraturens faktaliknade och tämligen konstanta element 
(contains), anser att man bör ta hänsyn till vad författaren avser med boken. T.ex Pejtersens 
huvuddimension: Författarens intentioner  och Wahlfrids huvudfacett: Författarens 
intention/läsupplevelse. Bägge dessa har ansett att de svårtolkade intentionerna är något 
viktigt att få med vid indexering även om det är svårt att tolka dem. SB har dessutom beskrivit 
det i sin handledning för indexering av skönlitteratur. Nämligen att man ska ta hänsyn till 
verkets abstrakta nivå och vilka motiv författaren har. SB nämner vidare att när det gäller val 
av ämnesord så bör man sträva efter att hitta så relevanta och specifika ämnesord som möjligt. 
Men att det finns verk som där man har svårt att hitta adekvata termer till och det kan finnas 
enstaka verk som inte alls går att indexera. Allt detta gör att indexeringen av skönlitteratur 
kan bli så problematisk som några av svaren påpekar. Ett svar pekar på en till sida problem 
”..ibland stöter man på problem när innehållsbeskrivningen är allmän och vag”.     

Två svar nämner att de lägger till ämnesord efterhand: ”…,ibland kan man senare komma på 
vilka ämnesord som ska användas…”, ”… Vi försöker som sagt komplettera efter hand 
böckerna blir lästa av personalen, men det görs tyvärr allt för sällan.” Det tycker jag visar på 
att indexeringen inte är en statisk, vid ett tillfälle förekommande företeelse, hos några som 
svarat på enkäten, utan att den revideras och lever vidare. Det samma visar också svaret: ”Om 
vi ser att en bra bok inte varit utlånad på länge så kollar vi ämnesorden, på många äldre poster 
saknas de. Då lägger vi till vettiga relevanta äo.” Att det är tidskrävande tar fyra av svaren 
upp. ”…svårt att hitta rätt ämnesord Tar tid”, ..intressant men tidsödande”, ”…En annan 
svårighet är tidsbrist,…” och ”Indexeringen blir ofta ytlig pga tidspress…” Det är fullt 
förståeligt att det anses som tidskrävande med indexering, speciellt om man ska vara 
noggrann. Tid och personal är ju en bristvara på många i arbetsplatser i dag. De ekonomiska 
ramarna har krympt och fortsätter att krympa i många av de kommunala förvaltningarna och 
kulturen ligger illa till när det dras ner. 
  
När det gäller fråga 5 om eventuell konvertering till SB för de som inte använder den så är det 
2 som har svarat att de har tänkt konvertera till den. På följdfrågan har dock tre svarat och det 
bör ha varit två, men en av dem som svarat har faktiskt planer men vet inte hur. ”Kanske gör 
vi en tvärövergång och bestämmer att efter ett visst datum är det Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista som gäller. Det blir svårt och rörigt i vilket fall.” De andra två svaren hör inte 
hemma här enligt det som jag hade tänkt mig när jag gjorde enkäten. Nämligen att man 
fortsatte att indexera själv men med SB som verktyg istället för det man hade sedan tidigare. 
Men jag kan förstå de två som svarat att de har planer på att köpa poster från BTJ och svarat 
på denna fråga. De kommer ju att på sitt sett konvertera till SB för BTJ indexerar ju med hjälp 
av den. Men jag väljer att inte ta hänsyn till dessa svar på grund av nästa fråga (nr. 7) som just 
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handlar om planer på att köpa indexerade poster från BTJ. Där svarar 6 bibliotek att de har 
planer på det och det är nästan vart fjärde bibliotek av dem som indexerar själva. Ingen har 
planer på att göra det inom ett år, fem har planer att göra det inom 1-3 år och en om mer än tre 
år. Och här stämmer dessutom antalet svar mot fråga 7, nämligen 6 stycken. 

Det var 23 bibliotek som indexerade själva och mina egna tankar om fråga 5 ”Konvertering”
(2 ja-svar) och fråga 7 ”Köp av indexerade poster från BTJ” (6 ja-svar och 17 nej-svar) tycker 
jag visar på att det inte finns så utbredda planer på att göra förändringar i de sett biblioteken 
nu jobbar med, när det gäller indexeringen. 2 svarade att de tänkt konvertera till SB och 6 att 
de tänkt börja köpa indexerade poster från BTJ. Det innebär att många, ca. 15 bibliotek tycks
vara nöjda med de sätt de arbetar på. De använder sig av andra verktyg än SB och känner 
inget behov av att konvertera eller börja köpa indexerade poster. Det tycker jag visat på att de 
anser att det arbetssätt de använder fungerar bra i den kontext de verkar i och att det dagliga 
arbetet fungerar väl med de redskap de har. 5 använde ju egna listor och dessa redskap är då 
anpassade efter de lokala förhållandena och till god hjälp i det löpande arbetet (se ovan) och 
de ser inget behov att förändra dessa redskap. Det kan hända att de redskap de använder sig av 
är utarbetade under en lång tid och väl anpassade till deras situation och att förändra bara för 
förändringens skull, skulle kunna innebära att både personal och låntagare fick en lång
omställningsperiod som de kanske anser både omotiverad och arbetskrävande. Dessutom tror 
jag att många som köper indexerade poster från Axiell döljer sig bland de 15 som anser sig 
nöjda med de sätt de arbetar på även om framtiden är osäker.    

De bibliotek som använder sig av SBvux anser att den är lätt att använda. Ingen tycker att den 
är svår eller mycket svår att använda. Och de flesta tycker att de har bra kunskap om den. 2 av 
10 anser att de har liten kunskap om den/väldigt liten kunskap om den och 5 vill ha mer 
kunskap om den. Detta tycker jag visar att de som svarat på enkäten och använder sig av 
SBvux tycker att den är lätt att använda och att de till stor del har kunskap om den men att de 
gärna vill lära sig mer om den. Av de bibliotek som inte använder sig av SBvux så tycker 8
stycken att de har bra kunskap om den och 3 att de har lite kunskap om den och 6 vill ha mer
kunskap om den. Det visar på att dessa bibliotek faktiskt har en hel del kunskap om SBvux 
även om de inte direkt använder sig av den och att det finns ett övervägande intresse (2/3) för
att lära sig mer om den. Jag tycker att det pekar på att det finns att stort intresse för SBvux, 
även om bara 2 bibliotek har svarat att de tänkt konvertera till den. Därför anser jag att SBvux 
har gjort ett genomslag även om den inte används i det dagliga arbetet och direkt i 
indexeringsarbetet på dessa bibliotek, men att de kanske kan se SBvux som ett stöd i sitt eget 
arbete med indexering och ev. parallellt med sina egna verktyg i framtiden och att kanske så 
småningom eventuellt kan anpassa sina egna verktyg närmare SBvux. 

Sammanfattningsvis för de folkbibliotek som indexerar själva så tycker mig kunna påstå att
SBvux är det redskap som används mest men att egna ämnesordlistor finns på flera bibliotek. 
BTJ:s MediaDirekt och BTJ:s Burksök används också vid valen och där ligger SBvux 
tillgrund.  BTJ:s sambindningslista och böckernas baksidestexter dominerar när det gäller 
bakgrunden till val av ämnesord och att det sker någon typ av samarbete inom biblioteken när 
det gäller dessa val. Det är intressant, nyttigt och till hjälp i det dagliga arbetet men det tar tid 
och kan ibland upplevas svårt med skönlitteraturens svårtolkade drag. De bibliotek som 
använder SBvux tycker att den är lätt att använda och att de anser sig ha god kunskap om den. 
Även de bibliotek som inte använder sig av SBvux anser att de har kunskap om den och 
övervägande del bland de bägge typerna av bibliotek vill lära sig mer om den.
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8.3 De bibliotek som inte indexerar skönlitteratur för vuxna
Det var tio som svarade att de inte indexerar skönlitteratur. När det gäller fråga 14 så kunde 
man markera flera svarsalternativ och den möjligheten användes. Det är enligt fråga 1 alltså 
var 10 bibliotek som svarat att de inte indexerar och det var 20 svar på fråga 14, vilket kan 
innebära att varje bibliotek i snitt angett två alternativ på den frågan. Faktorerna som ligger 
bakom beslutet att inte indexera är: Två har svarat att det inte efterfrågas av låntagarna och så 
är det kanske, men vet låntagarna på dessa bibliotek att det finns möjligheter att söka på 
ämnesord inom skönlitteratur? Bör låntagarna informeras om den möjligheten och att 
biblioteken kanske då skulle kunna ta hjälp av låntagarna till att påverka politikerna för att 
öka resurserna så att det täcker någon typ av indexering? En avvägning som måste ske på de 
bibliotek som det berör.  fyra att de planerar att börja köpa indexerade poster. Svaren 
personalbrist och tidsbrist tycker jag hör ihop, för har man för lite personal för detta så blir det 
även brist på tid för indexering och har man för lite tid till förfogande så blir det inte heller 
någon indexering. 6 svar har dessa faktorer som en del av sitt beslut att inte indexera. Jag 
tycker det är oroväckande att kunskap att indexera finns på biblioteken (bara 1 av 10 svar 
anger kunskapsbrist som orsak att inte indexera), men inte resurserna personal/tid/pengar till 
att göra det. Visst är allt en fråga om att bli tilldelade mer pengar och få budgeten att gå ihop 
men indexeringen kan ju dock vara något som man kan ta upp som merkostnad när man äskar
om mer resurser och hävda att man behöver den servicen. Antingen då genom att köpa 
indexerade poster eller att indexera själva. Men jag tror nog att detta är gjort och att inte bli 
tilldelad dessa pengar är den verklighet som många bibliotek lever med. Kan det däremot vara 
möjligt även för dessa bibliotek, om intresse finns bland dem, att kunna söka bidrag till ett 
projekt för att utöka servicen som V8-gruppen i Västerbotten gjort? Eftersom enkäten är 
anonymiserad så vet jag inte om det kan vara grannkommuner som inte indexerar och som 
skulle kunna dra nytta av att samarbeta. Dessutom vet jag efter kontakterna med 
länsbibliotekarierna att många samarbetar och köper indexerade poster tillsammans. T.ex. 
hela Gotland och i Västerbotten är det bara Skellefteå som inte har samarbete med något annat 
bibliotek. Där finns V8-samarbetet och samarbetet i Umeå-regionen med sex kommuner.
Samma sak i Jämtland med Bräcke och Ragunda samt i Västra Götaland Bengtfors och Dals-
Ed. Alla dessa kommuner är ”små” (utom Umeå) och har ett samarbete och köper 
bibliografisk servicenivå 3. Sedan har sju bibliotek svarat ”Annat” som orsak till att de inte 
indexerar. Två av dessa svarar X-stadsposterna/Axiell som jag nämnt tidigare i 7.2.2 och att 
jag inte visste att den möjligheten fanns. Två andra svar säger att de samarbetar med annat 
bibliotek som sköter själva indexeringen åt dem. Det har jag också nämnt tidigare som mina 
felval i samma kapitel. Ett bibliotek har svarat ”En sanning med modifikation” att de inte 
indexerar utan att de utifrån efterfrågan från kunderna indexerar vissa tidsepoker. Till sist så 
är ett svar ”Vi prioriterar att få ut nya böcker så snabbt som möjligt” Månne tids/personalbrist 
som spelar in?

Fyra bibliotek hade svarat B på fråga 14, att de skulle börja köpa indexerade poster från BTJ, 
och på fråga 16 var tidsintervallen för dessa att ett bibliotek hade planer för detta inom ett år 
och de andra tre mellan 1-3 år. Det är nästan hälften av dem som svarat på enkäten.

På fråga 17 ”Har Ni planer på att själva börja indexera skönlitteratur för vuxna” har bara ett 
bibliotek svarat att det tänkt göra det och på fråga 18 har det biblioteket svarat att de tänkt att 
till största delen utgå från länsbibliotekets indexering. Inte att de att själva skulle använda sig 
av någon ämnesordlista/tesaurus och göra en egen indexering. Den låga svarsnivån på denna 
fråga, 1 av 11 svar, visar att bland de bibliotek som svarat på enkäten så skall väldigt få börja 
indexera själva. Om det beror på det jag tidigare nämnt personal/tidsbrist och tilldelade medel
kan jag dock inte uttala mig om. Emellertid lyder ett av svaren på fråga 20 ”Beskriv kortfattat 
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vad som skulle underlätta för Er om Ni valde att börja indexera skönlitteratur själv” så här: 
”Personalresurser, d v s. tid att indexera.” och det tycker jag visar att det är något som spelar 
in. Två av de andra svaren på fråga 20 pekar på samma sett som svaren på fråga 15 mot de 
problem jag nämnt i felval i 7.2.2 nämligen samarbete med annat bibliotek som sköter 
indexeringen och 7.2.3 poster från Axiell. När det sedan gäller tidsintervallen vid övergång 
till att själv börja indexera (fråga 19) så bör ett bibliotek ha svarar på den frågan men inte 
gjort det. Det borde ha varit ett svar enligt svaren på fråga 17 och 18.  Ett av många små 
partiella bortfall som finns i sammanställningen av svaren. Men om man ser på till
grammatiken i svaret på fråga 18 och ordet ”utgår” så tycker jag det pekar på att de redan har 
börjat använda sig av länsbibliotekets indexering och därför valt att inte svara på fråga 19.   

När det gäller frågorna som rör kunskap om SBvux hos de bibliotek som inte indexerar så 
visar svaren detta. Alla bibliotek verkar ha någon typ av kunskap om SBvux. 5 har liten 
kunskap, 5 varken liten eller god och 1 har god kunskap om den. Det tycker jag visar att 
SBvux har haft en genomslagskraft även hos de bibliotek och bibliotekarier som inte
indexerar för alla har åtminstone lite kunskap om den. Dessutom nämner tre att de är 
intresserade av att få mer kunskap om den och det tycker jag också visar på ett intresse om 
SBvux även om de inte alls indexerar.

Sammanfattningsvis för de folkbibliotek som inte indexerar själva verkar personal- och 
tidsbrist vara de dominerande faktorerna bakom beslutet att inte indexera. Dessutom har 
många svarat ”Annat” och här syns mina felval och problemet med Axiell väldigt väl. SBvux
har även bland dessa bibliotek fått viss genomslagskraft. Svaren visar på att de anser att de 
har liten till god kunskap om den men de är inte så intresserade att få mer kunskap om den. 

Jag har nedan gjort enkel jämförelse angående SBvux av dem som svarat på enkäten för att 
förtydliga när det gäller de frågor som sammanfaller i enkäten och som behandlar SBvux. 
Den visar de tre olika ”typerna” av bibliotek och deras kunskap om SBvux och eventuella
intresse att få mer kunskap om den. De gråa fälten i den övre tabellen finns där på grund av att 
svarsalternativen inte var ekvivalenta när det gällde frågan om kunskap om SBvux hos de 
olika ”typerna” av bibliotek. Se gärna i enkäten för förtydligande. 
Kunskap om SBvux hos de folkbibliotek som svarat på enkäten

Bibliotek som Bibliotek som indexerar Bibliotek som
använder SBvux men inte använder SBvux inte indexerar

Ingen kunskap 0 0
Väldigt liten 1

Liten 1 3 5

Varken liten eller god 4 6 5
God kunskap 5 1 1
Mycket god kunskap 2 1 0

Önskemål om att få mer kunskap om SBvux hos de folkbibliotek som svarat

Ja 5 6 3
Nej 6 3 8
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Denna uppställning visar att de som använder SBvux har mer kunskap om den än de som 
använder annat verktyg när de indexerar och att de som inte indexerar har minst kunskap om 
den. Väldigt förväntat resultat och det visar på det jag trodde när jag gjorde enkäten. Om man 
en gräns mellan Liten kunskap och Varken liten eller god kunskap och summerar antalet över 
och under den gränsen så anser 10 att de har liten kunskap om SBvux och 25 att de har god 
kunskap om den. (Här har någon svarat två gånger för det ”borde” totalt vara 34 svar.) När det 
gäller fråga om man vill ha mer kunskap om SBvux så är det 5+6+3=14 av 34, d.v.s. 41 % av 
dem som svarat på enkäten som vill ha mer kunskap om den. Önskemålet om mer kunskap 
om SBvux så är det störst hos dem som redan indexerar men använder andra verktyg än 
SBvux och minst hos dem som inte indexerar alls. Av de 8 som svarat nej, av dem som inte 
indexerar, så har ju dessutom fyra av dessa folkbibliotek planer på att börja köpa indexerade 
poster.  

Jag anser att det visar, att bland den som svarat på enkäten, så har SBvux gjort ett stort 
genomslag och har redan en dominerande ställning som nationell ämnesordlista även bland de 
bibliotek som inte köper indexerade poster från BTJ. Och bland de folkbibliotek som köper 
indexerade poster från BTJ så ser man det lika tydligt. Nämligen att 76% av Sveriges 
folkbibliotek köper indexerade poster som bygger på SBvux.  

9 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Detta kapitel innehåller de slutsatser jag anser att man kan dra utifrån resultatet av min 
undersökning och den diskussion jag fört utifrån detta resultat. I slutet av kapitlet ska jag ge 
några förslag till vidare forskning i anknytning till mitt uppsatsämne.

På grund av de problem som dök upp under arbetet med uppsatsen och som jag tidigare 
nämnt, så har de lett till att jag inte kan göra några generella uttalanden från de erhållna 
svaren, vilket jag hade hoppats kunna göra. Jag kan därmed bara uttala mig om de faktiska 
svaren som jag fått in. Det blev alltså den verklighet jag måste ha som utgångspunkt i 
uppsatsskrivandet. Däremot så anser jag att jag fått svar på de frågeställningar jag inledde min 
uppsats med.

De slutsatser jag anser att jag kan dra utifrån de enkätsvar jag fått in anser jag vara ganska 
tydliga. De redskap som biblioteken som indexerar själva använde sig av var i första hand 
SBvux och egna ämnesordlistor. Därtill kom några andra enstaka hjälpmedel och många hade 
dessutom en mix av flera redskap. Men det är SBvux och handledningen till den som de flesta 
använder sig av och det verkar därför vara så att den har gjort ett bra genomslag bland dessa 
bibliotek. Det visar även svaren om att de flesta tycker att de har god kunskap om den men att 
de även vill har ytterligare kunskap om den. Och alla som använder sig av SBvux tycker att 
den är lätt att använda. Allt detta tycker jag visar på att SBvux är på god väg mot att bli det 
nationella verktyg vid indexering av skönlitteratur vid de bibliotek som indexerar själva och 
det var målet med den. Att de egna ämnesordlistorna däremot ska finnas kvar anser jag vara 
en självklarhet. De är ju helt anpassade efter de egna förhållandena, väl inarbetade och 
låntagarna är förmodligen väldigt bekanta med dem. Jag hoppas att de bibliotek som använder 
sig av egna ämnesordlistor inte ska sluta med det, utan försätta att vidareutveckla dem, men 
kanske då med SBvux och dess ämnesord som extra hjälpmedel. Att dessutom SBvux numera 
används av BTJ och att de flesta folkbibliotek  i Sverige faktiskt köper indexerade poster från 
dem ( gör att SBvux redan fått den genomslagskraft arbetsgruppen för indexering vid SB hade 
hoppats på.  
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När biblioteken beskriver hur de går tillväga när de väljer ämnesord så använde de sig i första 
hand av BTJ:s sambindningslistor och bokens baksidestext. 

Det verkar vara så att de som indexerar själva tycker att det är intressant, användbart och att 
det till stor del fungerar bra. Men tidsbrist och svårigheter att hitta relevanta ämnesord medför 
inkonsekvens bland posterna och gör att böckerna blir olika behandlade. Vart fjärde bibliotek 
av de bibliotek som indexerar själva har planer på att börja köpa indexerade poster från BTJ 
inom de närmaste åren. Dessa bibliotek anser att de har god kunskap om SBvux.

När det sedan gäller de bibliotek som inte indexerar själva så var det personal/tidsbrist och 
planer på att börja köpa indexerade poster som var de största faktorerna som låg bakom 
beslutet att inte indexera själva. Allt detta mycket förståeligt, för tilldelade pengar ska räcka 
till så mycket och valet mellan att börja indexera själva, med den personalåtgång som det 
innebär och alternativt att börja köpa indexerade poster kanske går jämt upp i kronor och 
ören. Jag tror också att det är lättare att motiver inköp av servicenivå 3 från BTJ än att få fler 
tjänster för att själva börja indexera på biblioteken. Och finns inte pengarna till något av det 
så blir det ju varken eller. Ingen systematisk indexering annat än kanske ibland de få ord som 
direkt dyker upp, kanske vilken genre boken tillhör. Hälften av dessa bibliotek har planer på 
att börja köpa indexerade poster (4 bibliotek) eller börja indexera själva (1 bibliotek) När det 
gäller SBvux så verkar det som flesta bibliotek som inte indexerar ändå ha någon kunskap om 
den, fem svarade lite kunskap om den men 5 att de bedömde att de hade varken liten eller god 
kunskap om den och det var ”medelsvaret” i frågan. Dessutom ville tre ha mer kunskap om 
SBvux. Lägger man sedan ihop svaren om SBvux för både de som indexerar själva och de 
som inte gör det så vill 41% av de som svarat på enkäten ha mer kunskap om den.  

Något som jag återkommit till ett flertal gånger på under arbetets gång och som verkar
mycket intressant är resuméer till skönlitteratur. Det jag läst om hur de arbetar i Åbo och 
deras sammandrag av romaner, delresultatet om abstrakts/resumé i Claes Dahlqvist och 
Mattias Malms uppsats Återvinning av skönlitteratur och det jag själv känner när jag tänkt på 
detta, är att det måste vara ett underbart hjälpmedel för den som vill hitta nya författare och 
nya ämnen. En kort resumé som kan ge idéer och nya infallsvinklar tycker jag skulle vara 
mycket bra och på många sätt kanske mer lättförståelig än en uppräkning av ämnesord. Och 
så till sist, hur kommer framtidens låntagare att söka i bibliotekens katalog? Kommer de att 
göra det med hjälp av ”vår” kontrollerade vokabulär eller måste biblioteksvärlden anpassa sin 
till ”Googlarnas” fria sätt att söka. Kanske blir det så att folksonomis att ta över.

Sammanfattningsvis och som slutsats så visar min undersökning på att 76% av 
folkbiblioteken köper indexerade poster. Att av de återstående 66 folkbiblioteken, de som inte 
köper indexerade poster, så använder de flesta som indexerar själva SBvux  och bland de som 
inte indexerar så säger nästan hälften att de kommer att börja köpa indexerad poster. Jag anser 
därför att SBvux verkligen är på god väg till att bli det nationella verktyg som det var 
meningen att den skulle bli.   

9.1 Förslag till vidare forskning
Några tankar om vidare forskning som dykt upp hos mig under skrivande av min uppsats är:

 Att göra en undersökning av konsistens vid indexering av skönlitteratur vid de 
folkbibliotek som indexerar själva. D.v.s. jämföra indexeringen av x antal nya titlar på 
alla dessa bibliotek eller ett urval av biblioteken.
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 Att göra en undersökning av folkbibliotek som köper indexerade poster. Om, vad och 
hur ändrar/lägger de till i posterna? Ändrar de bara vid specialsamlingar, anpassar de 
efter låntagarnas efterfrågan eller något annat som spela in?

 Resumé: Är det något som efterfrågas av låntagarna och behövs det för skönlitteratur? 
En vidareutveckling av Dahlqvist/Palms magisteruppsats och idéerna i Åbo . 

 Hur gjorde de bibliotek som köpt poster från Axiell när den möjligheten upphörde? 
Vad valde de för vägar, fortsatte de med indexering av skönlitteratur själva, började de 
köpa indexerade poster från BTJ eller slutade de med indexeringen av skönlitteratur? 

 Folksonomis: En undersökning om hur t.ex. unga låntagare söker och om den fria 
vokabulären håller på att ta över

Mycket mer finns också att undersöka i samband med dessa ämnesområden men allt detta 
lämnar jag med varm hand över till kommande uppsatsskrivare. 

10 Sammanfattning
Intresset för mitt uppsatsämne grundlades under två arbeten jag gjorde tidigare under min 
utbildning. De handlade bägge om återvinning av skönlitteratur, men från två olika vinklar 
och arbetena hette ”Spökhyllan eller Vikingalådan: Alternativ hyllplacering på 
folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar” och ”Indexering av skönlitteratur: En 
presentation av fyra nordiska projekt”. Dessutom var Skellefteå på väg att börja köpa in BTJ:s 
bibliografiska servicenivå 3 när jag började tänka på uppsatsämne och samarbetet V8-
projektet i Västerbotten var i sin linda. Allt detta och ett eget intresse för få mer kunskap i ett 
intressant ämne för, att om möjligt, kunna ge ”mina framtida låntagare” en bättre service, 
gjorde att jag tänkte i dessa banor. Till slut kom jag fram till att jag ville veta hur det såg ut 
hos de folkbibliotek som inte köpte indexerade poster från BTJ. Syftet med denna 
undersökning är att ta reda på hur indexeringen av skönlitteratur för vuxna ser ut på de 
folkbibliotek som inte köper indexerade poster för skönlitteratur från BTJ. Jag ville ta reda på 
vilka hjälpmedel de använder och om de använder SBvux, hur de i så fall tycker att den är att 
använda. När det gäller de folkbibliotek som inte indexerar skönlitteratur så ville jag veta 
varför de gjort detta val, om de planerar att börja indexera och vilket verktyg de i så fall har 
tänkt använda. Det skulle bli en uppsats ur bibliotekariernas perspektiv och jag utgick från 
följande frågeställningar till de bibliotek som inte köper indexerade poster för skönlitteratur 
för vuxna från BTJ:

1. Folkbibliotek som själva indexerar skönlitteratur för vuxna:
 Vad använder de för redskap vid indexeringen?
 Hur går de tillväga när de indexerar?
 Hur anser de att det faktiskt fungerar att indexera? 
 Hur stor kunskap om SBvux har de?

2. Folkbibliotek som inte indexerar skönlitteratur för vuxna: 
 Vilka faktorer ligger bakom beslutet att inte indexera?
 Har de planerat att i framtiden börja indexera själva eller köpa indexerade poster?
 Hur stor kunskap om SBvux har de?

Så började det arbetet med att ta fram populationen för min undersökning och det var 
tidskrävande. Kontakten med BTJ och att få fram en förteckning på de folk bibliotek som 
köpte servicenivå 3 gick snabbt och bra men det var kontakterna med alla länsbibliotek som 
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tog tid och även om jag la ner mycket tid på det så kröp det senare fram en del fel. Så 
småningom så bestod min population 66 folkbibliotek och där hade jag valt ut ett av 
biblioteken när två eller tre hade ett samarbete när det gällde katalog och indexering. De 
avgränsningar jag hade beslutat mig för att använda var svenska folkbibliotek som inte köpte 
indexerade poster från BTJ, att jag bara skulle fråga om skönlitteratur för vuxna och med 
skönlitteratur menade jag romaner och noveller i tryckt form, med signum Hc.01 och Hce.01 
enligt SAB-systemet, alltså inte dramatik, poesi, lyrik, folkdiktning, talböcker m.m. Som 
teoretisk bakgrund har jag tagit upp några definitioner inom indexering, vad indexering är, 
hur språkkontrollen ser ut vid indexering, skillnaden mellan intellektuell och automatisk 
indexering, skillnaden mellan att indexera skönlitteratur kontra facklitteratur och hur man kan 
bedöma ett indexeringssystems effektivitet. Jag har nämnt några tidiga pionjärer inom 
området och sedan har jag tagit upp några länder och forskare inom dessa länder och deras 
återfinningssystem för skönlitteratur. Där har jag beskrivit Canada men Clare Beghtol och 
hennes EFAS klassifikationssystem för skönlitteratur. Hon betonar att man bara ska ta upp 
konstanta element (contains) och inte försöka tolka vad de handla om (about).  I Danmark har 
Annelise Mark Pejtersen varit en av de ledande inom området och hon utvecklade AMP-
systemet men hon betonade att författarens intentioner var viktiga. Kaonokki är en finsk 
tesaurus för skönlitteratur som även finns bearbetad till svenska och heter då Bella. En av de 
mest tongivande i Finland är Jarmo Saarti. I Sverige har det förkommit många försök till att 
komma fram till en fungerade ämnesordlista. De mest framträdande är Tesaurus för 
indexering av skönlitteratur av Eiler Jansson och Bo Södervalls, Edvin som är en databas 
uppbyggd av ämnesord och genrer och framtagen av Sybil Larsson och Inga-Lill Ekvall i 
Mölndal, Skattkammaren: tesaurus för romaner och noveller som Majvor Wahlfrid som 
fördjupningsuppgift vid Bibliotekshögskolan i Borås och senaste tillskottet i Sverige är 
Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista och handledning vars slutgiltiga utförande blev klar 
i juni 2004. 

Som metod valde jag att göra en beskrivande, icke-experimentell statistisk survey-
undersökning av den valda populationen som bestod av 66 bibliotek. Avgränsningarna var 
folkbibliotek i Sverige som inte köper indexerade poster för skönlitteratur för vuxna från BTJ 
och med skönlitteratur menade jag Hc.01 och Hce.01.  Jag använde mig av en e-post enkät 
med hjälp av instrumentet LUVIT e-val 4.0.1. och före publiceringen så genomförde jag ett 
test och gjorde vissa justeringar. Med enkäten följde ett introduktionsbrev och jag skickade ut 
två påminnelser. Några problem dök upp i min undersökning. Ett fel var att jag gjorde felval 
när jag bestämde sig för vilket bibliotek, av dem som har ett samarbete, som skulle svara på 
enkäten Jag antog att de hjälptes åt med indexeringen vilket de inte gjorde och jag utsåg fel 
bibliotek till min e-postlista. Det borde jag ha kollat upp innan jag gjorde de valen. Det andra 
felet var att jag inte visste att det fanns en möjlighet att köpa indexerade poster från Axiell. 
Hade aldrig hört talas om det och ingen nämnde det under resans gång. Det var olyckligt att 
jag inte visste om det, för det påverkade undersökningen och om jag vetat om det så skulle 
frågeställningarna sett annorlunda ut och fler kanske skulle ha svarat på enkäten. För det var 
blev för stort bortfall, bara 34 av 66 svarade på enkäten och det innebar att jag inte kunde göra 
några generaliseringar utifrån resultatet av undersökningen utan bara kunde uttala mig om de 
svar jag fick. När det gällde svaren på de öppna frågorna i enkäten sökte jag efter teman i 
dem. Jag utgick från själva svaren, empirin när jag bestämde sig för dessa teman. De 
kvantitativa frågorna såg jag helt statistiskt på. 

Till slut så kommer jag då till resultatet och min diskussion utifrån detta resultat. De flesta 
folkbibliotek i min undersökning som indexerar själva använder SBvux eller egna 
ämnesordlistor när de indexerar. När de väljer ämnesord så utgår det till stor del från bokens 
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baksidestext och BTJs sambindningslista och de verkar samarbeta när det gäller valen av 
ämnesord. Många tycker att indexeringen är intressant, användbart i det dagliga arbetet men 
att det tar tid och det är ibland svårt att hitta lämpliga ämnesord. De anser att SBvux är lätt att 
använda och de har bra kunskap om den men att de ändå skulle vilja lära sig mer om den. ¼ 
av de bibliotek som indexerar själva har svarat att de tänkt börja köpa indexerade poster inom 
de närmaste åren. Av de bibliotek som inte indexerar själva så menar de flesta att det är 
personal/tidsbrist eller att de har planer på att börja köpa indexerade poster som är orsaken till 
att de inte indexerar. Fyra av tio av dessa bibliotek planerar att börja köpa indexerade poster. 
Kunskapen om SBvux är liten eller god och de är inte så intresserad att få mer kunskap om 
den. Den slutsats jag kom fram till var att Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista för vuxna 
redan har en dominerande ställning i Sverige och är på god väg till att bli det nationella 
verktyg som det var meningen att den skulle bli.   

Som förslag till vidare forskning har jag tagit upp möjligheten att göra en 
konsistensundersökning av skönlitteratur vid de bibliotek som indexerar själva. Att undersöka 
i vilken grad och hur bibliotek som köper indexerade poster förändrar dem. Om resuméer är 
något som skulle efterfrågas av låntagarna och till sist, hur gjorde de bibliotek som köpte 
indexerade poster från Axiell när den möjligheten upphörde.     
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Bilaga 1. Population

Gul markering: De bibliotek som samarbetar
Kursivstil: De bibliotek som köpt indexerade poster från Axiell

Population / Bibliotek som inte köper nivå 3 från BTJ

Län Bibliotek som ej köper
BTJ nivå 3 Antal

Norrbotten Piteå 1
Dalarna Avesta 4

Ludvika
Smedjebacken
Vansbro

Gävleborg Hudiksvall 3
Ljusdal
Ovanåker

Halland Halmstad 1
Laholm

Jämtland Berg 4
Härjedalen
Krokom
Åre

Jönköping Eksjö 3
Mullsjö
Vaggeryd

Kalmar Mönsterås 2
Vimmerby

Skåne Burlöv 7
Höganäs
Höör
Lomma
Malmö
Trelleborg
Ängelholm

Sörmland Flen 4
Gnesta
Oxelösund
Vingåker

Uppsala Östhammar 1
Värmland Hagfors 4

Kristinehamn
Storfors
Sunne

Västernorrland Kramfors 4
Sollefteå
Timrå
Örnsköldsvik

Västmanland Sala 1
Västra Götaland Bollebygd 21

Borås



47

Essunga
Grästorp

Gullspång
Mariestad
Töreboda

Herrljunga
Hjo
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mark
Mellerud
Mölndal
Orust
Skara
Skövde
Svenljunga
Tidaholm
Tranemo
Trollhättan 
Vårgårda

Örebro Degerfors 3
Karlskoga

Hällefors
Ljusnarsberg

Östergötland Mjölby 3
Motala
Ydre

Summa: 66
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Bilaga 2. Jämförelse av indexering mellan BTJ Finland och 
Åbo stadsbibliotek

Christensen, Lars Saabye: Halvbrodern

BTJ Kirjastopalvelu:
släktromaner
familjeromaner
utvecklingsromaner
vardagsliv ; våldtäkt
graviditet ;  tigande
väntan ; döden
sorg : mållöshet
mänskliga relationer : familj
resor
föräldrar-barn-förhållande
generationer : kvinnor
farmödrar ; halvbröder
utomäktenskapliga barn
manuskript : filmer
efterkrigstiden : 1940-1960-talet
Gammal, fikt. ; Jebsen, Boletta, fikt.
Jebsen, Vera, fikt. ; Jebsen, Arnold,
fikt., Jebsen, Fred, fikt., Nilsen, 
Barnum, fikt.

Åbo stadsbibliotek
släktromaner
familjeromaner
utvecklingsromaner : pojkar
vardagsliv : efterkrigstiden : Oslo
mänskliga relationer : bröder
vänskap
alkoholism
städer : Oslo : 1940-1960-talet
Sammandrag: Händelserna i romanen utspelas i 
Oslo på 1950 och 1960-talet. Jag-berättaren är 
Barnum, en medelålders alkoholiserad man
som minns sin barndom. Som skolpojke
levde han med sin mamma och farmor. Pappan 
var borta, och brodern Fred var reserverad och 
tystlåten. Bristen präglade efterkrigstidens vardagsliv. 
Farmors berättelser om familjens historia gjorde
Barnums liv lättare. Vännerna Peder och Vivien 
var också viktiga. Romanens stil har kallats
nordisk magisk realism. 
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Bilaga 3. Enkät

Till katalogansvarig

Indexering av skönlitteratur för 
vuxna

1. Indexerar Ert bibliotek skönlitteratur för vuxna?

   Ja Nej 

Vid svar "Ja" fortsätt med frågorna 2-13
Vid svar "Nej" fortsätt med frågorna 14-22 

Frågor till de bibliotek som indexerar 
skönlitteratur för vuxna

2. Vilket redskap (ämnesordlista/ tesaurus) använder Ni 
när Ni indexerar skönlitteratur för vuxna?

   

3. Beskriv kortfattat hur Ni går tillväga när Ni indexerar 
?

   

4. Beskriv kortfattat hur Ni anser att det faktiskt 
fungerer att indexera skönlitteratur? (T.ex. intressant, 
svårigheter, praktiska problem) 
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5. Om Ni svarat annat än Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista på fråga 2, har Ni tänkt att konvertera till 
den i framtiden?

   Ja Nej 

6. Om Ni svarat "Ja" på fråga 5, beskriv kortfattat hur 
har Ni tänkt att utföra konverteringen?

   

7. Har Ni planer på att börja köpa indexerade poster från 
BTJ?

   Ja Nej 

8. Om Ni svarat "Ja" på fråga 7, inom vilket tidsintervall 
ligger Er plan på detta?

   

Före 1 år

Mellan 1-3 år

Mer än 3 år

9. Ni som ANVÄNDER Er av Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, hur anser Ni att den är att använda? 

   

Mycket lätt att använda

Lätt att använda

Varken lätt eller svår att använda

Svår att använda

Mycket svår att använda
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10. Ni som ANVÄNDER Er av Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordlista, hur stor kunskap 
om den anser Ni att Ni har?

   

Väldigt liten kunskap om den

Liten kunskap om den

Varken liten eller god kunskap om den

God kunskap om den

Mycket god kunskap om den

11. Ni som ANVÄNDER Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, är Ni intresserade av att få mer kunskap 
om den?

   Ja Nej 

12 Ni som INTE ANVÄNDER Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, hur stor kunskap om den anser Ni att Ni 
har?

   

Ingen kunskap om den

Liten kunskap om den

Varken liten eller god kunskap om den

God kunskap om den

Mycket god kunskap om den

13. Ni som INTE ANVÄNDER Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordlista, är Ni intresserade av 
att få mer kunskap om den?

   Ja Nej 
Tack för Er medverkan! 

Frågor till de bibliotek som INTE 
indexerar skönlitteratur för vuxna

14. Vilka faktorer ligger bakom Ert beslut att inte 
indexera skönlitteratur för vuxna? (Flera svarsalternativ 
är möjliga)

   

Det efterfrågas inte av låntagarna

Planerar att börja köpa indexerade poster från BTJ

Personalbrist
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Tidsbrist

Brist på kunskap

För lite intresse bland personalen

Annat

15. Om Ni svarat "Annat" på fråga 14, beskriv kortfattat 
dessa faktorer.

   

16. Om Ni svarat "Planerar att börja köpa indexerade 
poster från BTJ" på fråga 14, inom vilket tidsintervall 
ligger planen?

   

Före 1 år

Mellan 1-3 år

Mer än 3 år

17. Har Ni planer på att själva börja indexera 
skönlitteratur för vuxna?

   Ja Nej 

18. Om Ni svarat "Ja" på fråga 17, vilket reddskap 
(ämnesordlista/tesaurus) har Ni planerat att använda 
när Ni börjar att indexera skönlittertur för vuxna?

   

19. Om Ni svarat "Ja" på fråga 17, inom vilket 
tidsintervall har Ni tänkt att börja indexera skönlitteratur 
för vuxna själva?

   

Före 1 år

Mellan 1-3 år

Mer än 3 år

20. Beskriv kortfattat vad som skulle underlätta för Er 
om Ni valde att börja indexera skönlitteratur själva.
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21. Hur stor kunskap om Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista och handledning anser Ni att Ni har?

   

Ingen kunskap om den

Liten kunskap om den

Varken liten eller god kunskap om den

God kunskap om den

Mycket god kunskap om den

22. Är Ni intresserade av att få mer kunskap om Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordlista och handledning?

   Ja Nej 
Tack för Er medverkan! 

Skicka in svaren Rensa all inmatning

Kontaktperson: Maria Westerberg, maria@medle.nu
Senast ändrad: 2006-06-01
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Bilaga 4. Introduktionsbrev

Introduktionsbrev

Jag heter Maria Westerberg och läser på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 
(BHS) vid Högskolan i Borås.  Just nu håller jag på med min magisteruppsats och därför 
behöver jag Er hjälp. Min uppsats skall handla om indexering av skönlitteratur för vuxna på 
de folkbibliotek som inte köper indexerade poster från BTJ. Med skönlitteratur menar jag 
signum Hc.01 och Hce.01 enl. SAB-systemet.

Det ska bli en statistisk undersökning av alla folkbibliotek som inte köper indexerade poster 
och syftet med undersökningen är att få fram fakta om indexeringen på dessa bibliotek och, 
om och hur, dessa bibliotek använder Svensk biblioteksförenings ämnesordlista för vuxna och 
handledningen. Jag vill även få fram fakta om de folkbibliotek som inte indexerar själva, vilka 
faktorer som påverkat det beslutet m.m.  Jag vänder mig alltså både till de folkbibliotek som 
indexerar själva och de som inte gör det.  Enkäten består av 14 frågor till de folkbibliotek som 
indexerar och 9 frågor till de folkbibliotek som inte indexerar skönlitteratur för vuxna. 
Frågorna är mest i form av kryssalternativ men ibland vill jag att Ni svarar med egna ord.

Det är helt frivilligt att hjälpa mig och svara på enkäten och om Ni väljer att svar på frågorna 
skall Ni veta att inga uppgifter om Er medverkan kommer att synas i uppsatsen, allt är helt 
konfidentiellt och de resultat jag kommer fram till kommer till största delen att sammanställas 
som tabeller och diagram.

Min handledare under skrivande är:
Per Ahlgren, universitetslektor  på BHS
per.ahlgren@hb.se 

033-4354065

Har Ni frågor om enkäten kan Ni kontakta mig, se nedan.

Är Ni intresserade att ta del av resultatet av undersökningen så går det att kontakta mig (se 
nedan) eller vänta tills uppsatsen är klar och i tryck, vilket den förväntas att vara till 
sommaren 2007. (Jag skriver på halvfart.) BHS:s publikationer finns på: 
http://www.hb.se/bhs/uppsindx.htm  och där hittar man de färdiga uppsatserna i Pdf-format.

Hoppas att Ni kan avsätta några minuter för att hjälpa mig och tack på förhand./

Maria Westerberg
maria@medle.nu
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Bilaga 5. Resultat enligt e-Vals sammanställning och med 
mina teman
Här har jag med olika färger markerat de olika temana på frågorna med öppna svar. 
Förklaringar till färgerna och vad jag kallat temana finns efter varje öppen fråga. Där har jag 
även det antal gånger varje tema finns i den aktuella frågan.

Indexering av skönlitteratur för vuxna

1. Indexerar Ert bibliotek skönlitteratur för vuxna?
  % #

Ja 67.6% 23
Nej 29.4% 10
? 2.94% 1

Summa 100% 34

Frågor till de bibliotek som indexerar 
skönlitteratur för vuxna

2. Vilket redskap (ämnesordlista/ tesaurus) använder Ni när Ni 
indexerar skönlitteratur för vuxna?
22 har svarat på frågan

— Någon gång Btj "Tesaurus"
—  egen ämnesordslista
— Egen lista som uppdateras vid behov, använder ibland Mediadirekt vid 
osäkerhet
— Svensk biblioteksförenings ämnesordlista
— Inbyggd lista i vårt datasystem MicroMark + Libris
— Vi utgår från Btj-listan och använder Burken.När vi hade Bibs lade vi 
in egna ämnesord för att kunna hitta vissa ämnen.I början fanns inte 
möjligheten till fritextsökning.Men numera plockar jag bort ämnesord 
som inte längre är nödvändiga.De ämnesord som finns i Burksök är 
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alldeles för intetsägande. Vi har länge lagt in fiktiva gestalter eftersom 
låntagarna frågar efter dem
— Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista, Btj Media Direkt, Egna 
erfarenheter av hur låntagarna söker.
— Svensk biblioteksförening Att indexera skönlitteratur
— Btj:s poster
— Svensk Biblioteksförenings
— "Att indexera skönlitteratur" (ämnesord för vuxna och barn) Svensk 
biblioteksförening, 2004
— Svensk biblioteksförenings, kollar dessutom ämnesord i Xstads
stadsbibl. katalog
— Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista
— Vi använder vår egen (lokala) genre/ämnesordslista.
— Ämnesordlista
— Vi använder de som finns i Libra och hittar ibland på egna
— Svensk biblioteksföreninges lista i viss mån
— Mestadels SAB:ämnesordlista
— Inget
— SAB s ämnesordsregister, Att indexera skönlitteratur (Specialgruppen 
för indexering av skönlitt), Nationalencykolpedin
— Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista och Libris
— egna ämnesord och btj:s burk-sök
Teman:

 SB 11
 Egen lista, egna ämnesord 5
 BTJ BURK 2
 BTJMedia Direkt 2  
 SAB:s ämnesordlista 2
 Libris  2
 Enstaka: NE, Libra, ämnesordlista (kan vara SB), MicroMark, 

XXX stadsbibliotek

3. Beskriv kortfattat hur Ni går tillväga när Ni indexerar ?
23 har svarat på frågan

— Bildar mig en uppfattning om boken genom att läsa recension, 
baksidestext, bläddra i boken, "ögna" Försöker ofta hitta en kombination 
av ämnesord som kan vara till hjälp Funderar på vilka frågor som våra 
kunder kan tänkas ställa och om det kan vara lämpligt att lägga in ett eller 
flera ämnesord
— Vi gör inte särskilt uttömmande indexeringar och använder ganska få 
ämnesord. Vi indexerar inte heller all skönlitteratur utan bara det som är 
av intresse och där en stor del av boken handlar om ett visst ämne, 
utspelar sig i ett vistt land osv. Ämnesordet skönlitteratur läggs däremot 
alltid in så också vissa genrer som deckare fantasy osv.
— Ögnar baksidestexter eller annan text om boken. Väljer ämnesord som 
vi använt tidigare (katalogens ämnesordslista). Tittar på BTJs 
Mediadirektposter ibland för att bestämma genre. Kompletterar även med 
deras ämnesord ibland. 
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— Vi är ett LIBRA bibliotek och importerar poster från deras förslagskat. 
oftast är även skönlitteraturen indexerad i dessa poster om inte gör vi en 
enkel indexering baserad på genre roman, deckare trhiller osv. Undantaget 
är lokal litteraturen som oftast får ämnesord av oss.
— vi utgår från vad vi känner till om boken & vad som står om den
— 1. Tittar i boken 2. Tittar i listan 3. Skriver
— Vi utgår från den innehållsbeskrivning som finns på boken eller i 
Media Direkt och anpassar genre/ämnesord till vår egen lista (ex: 
Kvinnoskildringar/Historiska romaner/1700-talet/Frankrike) och skriver in 
dessa manuellt i vår katalog. 
— Läser baksidestext, omdömen från BTJ
— Vi utgår från de ämnesord som redan finns registrerade hos oss. Är vi 
osäkra någon gång så sneglar vi på Xstad. Det händer också att vi går in i 
efterhand och lägger till fler ämnesord.

— Går in i ämnesordsregistret och kollar om ämnet finns med annars går 
vi till Libris. Om ordet finns med blåmarkerar och ok:ar
— Läser recensionen i Media Direkt och förlagsinformationen på bokens 
baksida. Väljer ut relevanta ämnesord ur texten.
— Läser baksidestexten, eventuellt letar upp någon recension, slår i 
ämnesordslistan.
— Vi använder oss av Burk-poster
— Här hos oss ska bokmötet stryka under i Btj-listan de ämnesord som 
ska vara med. Ibland finns det inte några ämnesord och det är helt ok då 
boken inte innehåller något speciellt. Så egentligen skulle jag ha svarat 
både jag och nej på den första frågan. Alla i personalen läser väldigt 
mycket så behöver man hjälp med något klurigt diskuterar vi det vid 
kaffet.Vi känner varandra sedan 25 år tillbaka och vet vad folk läser så vill 
man ha hjälp i en viss genre är det bara att fråga
— Indexeringen görs i första hand av katalogen, barnbibliotekarierna tar 
barnlitt. och i andra hand står det fritt att komplettera med ämnesord från 
de som läst boken. 4 ämnesord/titel är nog genomsnittet. I första hand 
indexerar vi i ordningen: tid plats ämne genre (om det inte är deckare, 
fantasy eller historisk roman, dessa har fått egna hyllsignum hos oss)
— Vi indexerar efter genre och innehåll
— Vi skapar egna ämnesord utifrån bokrecensionen.
— Vi använder oftast vårt länsbiblioteks poster eller de s.k Xstadposterna
som man kan få via Axiell när man har Librasystemet
— Vi ska indexera men vi har inte riktigt kommit igång... Det lilla vi gör 
knycker vi ofta från Btj:s poster, eller läser på baksidan av boken.
— Vi importerar de flesta poster från libris, redigerar bort de ämnesord vi 
inte vill ha (som inte passar in i vår katalog) och lägger vid behov till egna
— Vi indexerar utifrån böckernas baksidestext och/eller utifrån 
sambindningslistans recensioner
— Jag läser baksidestext, Btj-recention, ev andra recentioner eller i bästa 
fall, boken
— bokmötet ska notera ämnesord i btj-listan
Teman:

 Baksidestext 9 
 BTJ-häftet / BTJ:s sambindningslista 7
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 Annan text, recensioner 5
 BTJMediaDirekt 3
 Kollar, importerar ”andras” poster 8

4. Beskriv kortfattat hur Ni anser att det faktiskt fungerar att 
indexera skönlitteratur? (T.ex. intressant, svårigheter, praktiska 
problem) 
21 har svarat på frågan

— Intressant Kan vara svårt att hitta rätt ämnesord Tar tid
— Svårigheten kan vara att få posterna att bli konsekventa
— Många gånger svårt att bestämma sig för vilka ämnesord som är 
relevanta eftersom man ju oftast inte läst boken.

— En svårighet ligger i att vårt bestånd är ofullständigt indexerat p.g.a. att 
indexeringen inte var konsekvent genomförd vid datoriseringen. En annan 
svårighet är tidsbrist, man måste om förslagskat. inte har ämnesord kolla 
upp varje bok i Libris samt naturligtvis att man på vissa böcker aldrig kan 
få ett annat ämnesord än roman eller noveller eller deckare. Den "rena" 
skönlitteraturen utan speciell anknytning till tidsepok eller plats kan ju 
aldrig få ett annat ämnesord än skönlitteratur. Vi försöker dock som lägsta 
krav skilja på berättelser och noveller samt romaner och deckare eller 
thrillers och SF samt Fantasy
— Jag gör det inte själv, men vad jag förstår är det intressant, men 
tidsödande
— Intressant. Bra att ha ämnesord i t.ex. referensarbetet
— Vi skriver i plural,obestämd form. Ibland lägger vi in väldigt specifika 
ämnesord som kanske inte söks på men som när man tittar på 
katalogposten ger fylligare info om vad boken handlar om. t ex 
Frånvarande pappor
— Man får en bra kännedom om det egna beståndet. Tyvärr blir vårt sätt 
att indexera förstås inte heltäckande, men vi ser det ändå som en god hjälp 
för både personal och låntagare när man söker speciella genrer. Eftersom 
vi är ett litet bibliotek fungerar systemet bra och tar inte alltför mycket tid. 
— Ibland känns det omöjligt att lägga ämnesord, då låter vi bli, ibland kan 
man senare komma på vilka ämnesord som ska användas. Någon kanske 
läser boken, eller man läser om den i tidn. Nödvändigt är det dock med 
ämnesord. Om vi ser att en bra bok inte varit utlånad på länge kollar vi 
ämesorden, på många äldre poster saknas de. Då lägger vi till vettiga 
relevanta äo. 
— vi tycker att det är använbart i dagliga arbetet. Lägger ibland själva till 
namn på orter, länder etc.
— Jag tycker att det är intressant, men ibland stöter man på problem när 
innehållsbeskrivningen är allmän och vag.
— läsning av skönlitteratur ger känslomässiga upplevelser som är knepiga
att omsätta i ämnesord. Bibliotekstjänst ger ut en del kommenterade urval 
av romaner. Människan i sjukdom och kris använder jag relativt ofta då 
det kommer allmänna frågor om psykiska sjukdomar. Man måste ha läst 
boken för att hitta lämpliga ämnesord och ibland går det ändå inte att 
etikettera en text.
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— intressant
— Svårt att indexera skönlitteratur. En roman kan ju vara ganska komplex 
och innehålla många olika ämnen. Eller ibland tillsynes inte innehålla 
något alls.
— Indexeringen blir oftast ytlig pga tidspress på katalogen, som också är 
en ganska belastad inköpsavd. Vi försöker som sagt komplettera efter 
hand böckerna blir lästa av personalen, men detta görs tyvärr alltför 
sällan. 
— Varje titel kan bli behanlad olika och därmed kan det hända att vi inte 
alltid är helt konsekventa
— Tråkigt men ibland nyttigt
— Svårt, eftersom man egentligen bör läsa boken för att det ska bli riktigt 
bra!

— Problem kan vara att vissa böcker får väldigt många ämnesord. Vissa 
böcker är det svårt att sätta ett enda ämnesord.
— Inga problem
— Naturligtvis är det svårt att indexera utan att ha läst boken, men det blir 
ofta rätt bra ändå visar det sig om jag läser boken i efterhand. Det fungerar 
i stort sett bra, både när det gäller att hitta böcker om ett önskat ämne och 
när det gäller att hitta tillbaka till en viss bok.
Teman:

 Tidsbrist, tar tid 4
 Inkonsekvens i indexering, poster och bestånd 5
 God hjälp, användbart, fungerar bra 4
 Intressant, inga problem, tar inte allt för mycket tid, nyttigt… 8
 Svårt, problem, knepigt… 11

5. Om Ni svarat annat än Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista 
på fråga 2, har Ni tänkt att konvertera till den i framtiden?

  % #

Ja 5.88% 2
Nej 32.4% 11
? 61.8% 21

Summa 100% 34

6. Om Ni svarat "Ja" på fråga 5, beskriv kortfattat hur har Ni tänkt 
att utföra konverteringen?
3 har svarat på frågan
— Vi har haft planer på att köpa färdiga poster från Btj, men i dagsläget 
räcker inte pengarna. Jag tror att våra ämnesord stryker på foten den dag 
vi har skaffat bibliografisk service. Vi ska snart utvidga biblioteket så 
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pengarna kommer att gå till andra nödvändiga inköp. 
— Planer på att köpa poster från Btj
— Vi vet inte riktigt om eller hur. Kanske gör vi en tvär övergång och 
bestämmer att efter ett visst datum är det Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordslista som gäller. Det blir svårt och rörigt i vilket fall.

7. Har Ni planer på att börja köpa indexerade poster från BTJ?
  % #

Ja 17.6% 6
Nej 50% 17
? 32.4% 11

Summa 100% 34

8. Om Ni svarat "Ja" på fråga 7, inom vilket tidsintervall ligger Er 
plan på detta?

  % #

A) Före 1 år 0% 0
B) Mellan 1-3 
år

14.7% 5

C) Mer än 3 
år

2.94% 1

D) ? 82.4% 28

Summa 100% 34

9. Ni som ANVÄNDER Er av Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, hur anser Ni att den är att använda? 

  % #

A) Mycket lätt 
att använda

2.94% 1

B) Lätt att 
använda

29.4% 10

C) Varken lätt 
eller svår att 
anv...

5.88% 2

D) Svår att 
använda

0% 0

E) Mycket 
svår att 
använda

0% 0
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F) ? 61.8% 21

Summa 100% 34

10. Ni som ANVÄNDER Er av Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, hur stor kunskap om den anser Ni att Ni har?

  % #

A) Väldigt 
liten kunskap 
om den

2.94% 1

B) Liten 
kunskap om 
den

2.94% 1

C) Varken 
liten eller god 
kunskap...

11.8% 4

D) God 
kunskap om 
den

14.7% 5

E) Mycket 
god kunskap 
om den

5.88% 2

F) ? 61.8% 21

Summa 100% 34

11. Ni som ANVÄNDER Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista, 
är Ni intresserade av att få mer kunskap om den?

  % #

Ja 14.7% 5
Nej 17.6% 6
? 67.6% 23

Summa 100% 34

12 Ni som INTE ANVÄNDER Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, hur stor kunskap om den anser Ni att Ni har?
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  % #

A) Ingen 
kunskap om 
den

0% 0

B) Liten 
kunskap om 
den

8.82% 3

C) Varken 
liten eller god 
kunskap...

17.6% 6

D) God 
kunskap om 
den

2.94% 1

E) Mycket 
god kunskap 
om den

2.94% 1

F) ? 67.6% 23

Summa 100% 34

13. Ni som INTE ANVÄNDER Svensk Biblioteksförenings 
ämnesordlista, är Ni intresserade av att få mer kunskap om den?

  % #

Ja 17.6% 6
Nej 8.82% 3
? 73.5% 25

Summa 100% 34

Frågor till de bibliotek som INTE indexerar 
skönlitteratur för vuxna

14. Vilka faktorer ligger bakom Ert beslut att inte indexera 
skönlitteratur för vuxna? (Flera svarsalternativ är möjliga)
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  % #

A) Det 
efterfrågas 
inte av 
låntag...

5.88% 2

B) Planerar 
att börja 
köpa 
indexe...

11.8% 4

C) 
Personalbrist

2.94% 1

D) Tidsbrist 14.7% 5
E) Brist på 
kunskap

2.94% 1

F) För lite 
intresse bland 
person...

0% 0

G) Annat 20.6% 7
H) ? 64.7% 22

Summa 123.5% 42

15. Om Ni svarat "Annat" på fråga 14, beskriv kortfattat dessa 
faktorer.
6 har svarat på frågan
— Sköts av Xstads bilbiotek som vi har ett mycket nära samarbete 
(gemensam katalog osv)
— För tillfället har vi bas-poster från Xstad där skönlitteraturen är 
indexerad.
— Samarbetar med annat bibliotek som sköter indexeringen.
— Sanning med modifikation att vi inte indexerar, en del 
vuxenskönlitteratur, såsom ex. andra världskriget, olika tidsepoker är 
indexerade av oss, men utifrån efterfrågan av våra kunder inte egen gjord 
indexering på samtliga skönlitterära böcker i biblioteket
— Vi prioriterar att få ut nya böcker så snabbt som möjligt.
— Vi köper indexerade poster från Axiell
Teman:

 Samarbete med annat bibliotek som sköter indexeringen
 Axiell

16. Om Ni svarat "Planerar att börja köpa indexerade poster från 
BTJ" på fråga 14, inom vilket tidsintervall ligger planen?
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  % #

A) Före 1 år 2.94% 1
B) Mellan 1-3 
år

8.82% 3

C) Mer än 3 
år

0% 0

D) ? 88.2% 30

Summa 100% 34

17. Har Ni planer på att själva börja indexera skönlitteratur för 
vuxna?

  % #

Ja 2.94% 1
Nej 29.4% 10
? 67.6% 23

Summa 100% 34

18. Om Ni svarat "Ja" på fråga 17, vilket reddskap 
(ämnesordlista/tesaurus) har Ni planerat att använda när Ni börjar 
att indexera skönlittertur för vuxna?
En har svarat på frågan
— Vi utgår till största delen från länsbibliotekets indexering

19. Om Ni svarat "Ja" på fråga 17, inom vilket tidsintervall har Ni 
tänkt att börja indexera skönlitteratur för vuxna själva?

  % #

A) Före 1 år 0% 0
B) Mellan 1-3 
år

0% 0

C) Mer än 3 
år

0% 0

D) ? 100% 34

Summa 100% 34

20. Beskriv kortfattat vad som skulle underlätta för Er om Ni valde 
att börja indexera skönlitteratur själva.
2 har svarat på frågan
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— Personalresurser, dvs. tid till att indexera.
— Inget alls, varför ägna tid åt arbetsuppgifter som redan är färdiga?

21. Hur stor kunskap om Svensk Biblioteksförenings ämnesordlista 
och handledning anser Ni att Ni har?

  % #

A) Ingen 
kunskap om 
den

0% 0

B) Liten 
kunskap om 
den

14.7% 5

C) Varken 
liten eller god 
kunskap...

14.7% 5

D) God 
kunskap om 
den

2.94% 1

E) Mycket 
god kunskap 
om den

0% 0

F) ? 67.6% 23

Summa 100% 34

22. Är Ni intresserade av att få mer kunskap om Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordlista och handledning?

  % #

Ja 8.82% 3
Nej 23.5% 8
? 67.6% 23

Summa 100% 34


