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Abstract: The aim of this master thesis is to find out how indexing of fiction 

works. I look at the consistency when users’ choices of index 
words are compared with each other and  I also compare users’  
choices to the current indexing made by libraries. I examine the 
subject heading list, Att indexera skönlitteratur, to find out how 
well it works in this particular context. The investigation included 
seven users who, in three steps, are creating a subject heading 
index of the Swedish novel Klippdockan by Cecilia Dahlheim. On 
the basis of their choices the results may either indicate that the 
consistency is good enough for subject heading index fiction, or if 
it is just a waste of time depending on how it is done today. 
 
The results show that consistency is low overall and that certain 
aspects point out changes that can be made to make subject 
heading index for fiction more efficient and effective. The survey 
shows that consistency is higher if the document text is short, if a 
subject heading list is used and if the words are not too specific. 
Today there is an increase in the amount of fiction held by 
libraries and there is a need for more user-friendly systems as 
users increasingly search in the catalogues themselves. The 
conclusions are that there is a need for a subject heading index for 
fiction in our libraries, and that there are ways to improve today's 
situation.      
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av orsakerna till att jag började intressera mig för återvinning av skönlitteratur var att jag 
insåg att det inte fanns mycket forskning gjord i ämnet. Det finns tidiga arbeten i länder 
utanför Sverige, men endast ett fåtal undersökningar har gjorts inom landet. Då jag läste om 
Saarti och Pejtersen blev jag mycket intresserad av att titta vidare på indexering av 
skönlitteratur och tyckte att det behövdes fler undersökningar också i Sverige. När jag skriver 
min uppsats ser jag att många har tänkt på liknande sätt och att det finns ett flertal uppsatser 
som berör återvinning av skönlitteratur på ett eller annat sätt. Uppsatsen blir därför inte 
ämnesunik, men min förhoppning är ändå att resultatet ska tillföra ytterligare synpunkter som 
kan leda till en förbättring av processen kring återvinning av skönlitteratur.  
 
Indexering av skönlitteratur är en kontroversiell fråga. Tidigare forskning i ämnet visar att 
åsikterna ofta går isär. Vissa ser indexering av skönlitteratur som svårt men att det bör och 
kan göras. Andra ser det som mer eller mindre omöjligt och tycker att det endast går att 
behandla en skönlitterär bok på samma sätt som facklitteratur.  
 
 

Ämnesordsindexering har 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. Facklitteraturen förmedlar kunskap av olika slag och uppfattas av de flesta som 
logisk och objektiv. Skönlitteraturen däremot uppfattas ofta som mångtydig och subjektiv, vilket ger 
möjlighet till många olika tolkningar hos läsaren. Skönlitteraturen är en produkt av författarens fantasi 
och underställd författarens egna lagar, även om han eller hon ofta hämtar inspiration och fakta från 
det verkliga livet (Att indexera skönlitteratur: Handledning 2004, s. 8). 

 
 
Även om indexering av skönlitteratur inte tycks vara högprioriterat inom biblioteksforskning, 
har det ändå hänt en del inom området, speciellt i Norden. Det finns ämnesordslistor 
framtagna för skönlitteratur: AMP (dansk), Kaunokki (finsk), Att indexera skönlitteratur och 
Edvin (svenska). En av förgrundsfigurerna inom ämnet, Annelise Mark Pejtersen vid 
Forskningscenter Risø i Roskilde, utgår helt och hållet från den vanliga användarens behov. 
Hon har i nära samarbete med biblioteksbesökare utvecklat The Book House. Där är 
upplägget sådant att det i största möjliga mån ska vara enkelt för den vanliga 
biblioteksbesökaren att hitta den skönlitteratur som efterfrågas. The Book House har blivit en 
stor framgång i Danmark. En lösning skulle vara att använda den danska modellen rakt av när 
den nu fungerar så bra, resonerade Anderson och Holst inför sin undersökning vid Malmös 
och Mölndals stadsbibliotek. De upptäckte att det saknades abstrakta begrepp och fick därför 
skapa en egen analysmodell baserad på The Book House (Andersson & Holst 1995). Även 
den svenska ämnesordslistan, Att indexera skönlitteratur, saknar abstrakta begrepp påpekar 
Erika Savoca i sin magisteruppsats (Savoca 2003). I Finland finns en nationell ämnesordslista 
för skönlitteratur – Kaunokki, som även översatts till svenska och då fått namnet Bella. Jarmo 
Saarti, filosofie doktor och överbibliotekarie vid Kuopio universitet i Finland, har gjort en 
omfattande studie där olika personer fick indexera en och samma bok. Saartis forskning är 
inspirationskällan till min undersökning.  
 
I den tidigare forskning som gjorts går det att se olika riktningar. Vissa menar att det går att 
indexera verk som är uppkomna ur fantasin, trots att det kan vara svårt att ha en enad objektiv 
uppfattning. Forskare som Pejtersen och Saarti stödjer den tesen. Andra ser på skönlitteratur 
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på samma sätt som facklitteratur och säger att det endast är möjligt att se den objektiva 
aspekten i en skönlitterär text. De menar att ingen hänsyn kan tas till det subjektiva i texten 
och att det måste lämnas därhän tills mer forskning gjorts i ämnet. Bakom den uppfattningen 
står Claire Beghtol, professor och forskare vid universitetet i Toronto. 
 
 

1.2 Problemformulering 

Frågorna är många kring indexering av skönlitteratur: Behövs det överhuvudtaget? Går det att 
vara överens om vad en skönlitterär text handlar om? Kan verkligen låntagare, 
bibliotekspersonal och indexerare ha en liknande syn i den här frågan? Min undersökning 
fokuserar på om dagens indexering av skönlitteratur fungerar på ett tillfredställande sätt. 
Tänker vi människor helt enkelt för olika om en text som är tolkningsbar utifrån olika 
synvinklar? Eller kan indexering av skönlitteratur, ändå, ge en hjälp för bibliotekarierna och 
låntagarna att få tag på de böcker de söker?  
 
Skönlitteratur kan ses utifrån två aspekter. Å ena sidan går det att se skönlitteratur som 
tolkningsbar och att det finns lika många tolkningar av en text som det finns läsare av 
densamma. Å andra sidan finns det behov av ett verktyg på våra bibliotek som gör det möjligt 
att få fram den skönlitteratur som låntagaren efterfrågar. Motsättningen är uppenbar. 
 
Idag indexeras visserligen nyinköpt skönlitteratur kontinuerligt i Sverige och dess sökord 
används i sökprocessen, men hur fungerar det? Och skulle indexeringen kunna göras bättre? 
Jag har i min undersökning studerat hur ett antal personer uppfattar en bok och vilka 
ämnesord var och en kan tänka sig för den boken. Utifrån resultatet hoppas jag att dels kunna 
se om informanterna uppfattar boken på ett liknande sätt sinsemellan, dels avgöra om 
informanterna har en rimlig möjlighet att hitta boken med de ämnesord den är indexerad med 
idag. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Jag vill med mitt arbete undersöka om det överhuvudtaget är meningsfullt att indexera 
skönlitteratur och om det finns utrymme för eventuella förbättringar.  
 
Är det möjligt att med några ord bestämma vad en berättelse handlar om så flertalet 
människor är överens? Eller är det så att skönlitteratur kan uppfattas så olika att det helt enkelt 
inte går att fastställa vad texten handlar om genom att endast välja ett antal ord? 
 
Min ambition är att försöka ta reda på hur ämnesordsindexering fungerar utifrån min 
undersökning, nämnda teorier och tidigare forskning.     
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Därav följande frågeställningar: 
 

• Hur påverkas konsistensen om en kort sammanfattning eller hela boken lästs, samt om 
ämnesordslistan eller fri indexering använts?  

 
• Hur användbar är ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur i ett 

användarperspektiv?  
 

• Hur fungerar den indexering som finns idag för boken Klippdockan för de personer 
som deltagit i undersökningen?   

 
• Vilka faktorer påverkar konsistensen vid ämnesordsindexering och hur kan dessa 

användas till att förbättra återvinning av skönlitteratur?  
 
 

1.4 Definitioner 

För att underlätta för läsaren presenteras ett antal termers betydelse i uppsatsen. Begrepp som 
saknar referens betraktar jag som allmängiltiga.   
 
Abstrakta begrepp: ord som inte går att ta på och saknar individuella drag. Adjektiv, particip 
och verb är abstrakta begrepp, det gäller enstaka ord likväl som fraser.1 Abstrakta fenomen är 
ideologier, övernaturliga fenomen eller andra krafter bortom mänsklig kontroll. Även 
abstrakta händelseförlopp såsom mentala processer räknas till abstrakta begrepp (Andersson 
& Holst 1995, s. 53).   
 
Akronymer: initialförkortningar. 
 
Antonymer: ord som står i ett motsatsförhållande till varandra. 
 
Denotativ: ett ords denotation är mängden av alla de föremål som ordet syftar på.  
 
Facett/Dimension: olika benämningar på gruppering av indexeringstermer hos olika forskare. 
 
Fri vokabulär/Fri indexering/Fria ord: indexeraren väljer fritt bland ord. 
 
Författarens avsikt/intention: i detta sammanhang en grupp av indexeringstermer som syftar 
på den attityd författaren har till sitt eget verk (den skönlitterära boken som indexeras). T.ex. 
kan ”genre” ingå i gruppen ”författarens intentioner”.   
 
Homonymer: ord som skrivs lika men har olika betydelser. 
 
Inkonsistens: val av ord, som inte stämmer överens med varandra. 
 
Konkreta begrepp: ord som representerar tingen, individerna och växterna.2  
                                                 
1 E-post från Erika Lyly, Språkrådet [2007-12-12] 
2 Ibid. 
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Konnotativ: ett ords konnotation är dess betydelse eller dess abstrakta definition.  
 
Konsistens: mått på hur många som väljer samma term oberoende av varandra. 
 
Kontrollerad vokabulär: en ordlista med de termer som man vill ska användas och som 
gjorts i förväg. En ämnesordslista såsom Att indexera skönlitteratur är ett exempel på 
kontrollerad vokabulär. 
 
Kvasisynonym: begrepp som betyder olika saker, men som behandlas som synonymer i ett 
indexeringssammanhang. 
 
OPAC: Online Public Access Catalogues. Söksystem på bibliotek för att söka i 
bibliotekskatalogen (Rowley & Farrow 2000, s. 290).  
 
Synonymgrupper: en av de termer som jag använder mig av i undersökningen. Den innebär 
att jag grupperar ihop ord som har liknande betydelse. I begreppet synonymgrupper ingår 
synonymer, homonymer, akronymer och antonymer. Även preferenssamband, hierarkiska 
samband och släktskapssamband tas hänsyn till vid indelningen i synonymgrupper. Forskare 
såsom Saarti, Pejtersen och Nielsen har alla varit inne på samma tankar och det var de som 
gav mig uppslaget. I ett söksammanhang innebär det att om sökning sker på ett 
indexeringsord som boken inte är indexerat med, men som ingår i synonymgruppen, kommer 
ändå en sökträff att ske. Vid gruppering av ämnesord i synonymgrupper har jag tagit hjälp av 
ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur, synonymordbok samt synonymdatabaser på 
nätet. Jag har också diskuterat med olika personer, t.ex. testdeltagare, bibliotekarier, min 
handledare samt Språkrådet. I kapitel 2.1 har jag redovisat de regler jag följt då indelning i 
synonymgrupper gjorts. Grupperingen kan naturligtvis göras på andra sätt och resultatet blir 
då annorlunda. Jag har försökt göra en gruppering av ord på ett sätt som jag tror att många 
kan vara överens om och som är så objektiv som möjligt. Gällande uträkningen av 
synonymgruppskonsistensen vill jag påpeka att konsistensvärdet för synonymgruppen 
adderas till det terminologiska konsistensvärdet. Detta framgår i bilaga 4 och 5. 
 
Terminologisk konsistens: term som diskuteras av Saarti. När terminologisk konsistens 
beräknas är det en jämförelse hur många ord som är exakt lika.  
 
Tesaurus: en standardiserad ordlista där indexeringstermerna ordnas alfabetiskt/systematiskt 
så att deras inbördes förhållande framgår. 
 
Återvinning av skönlitteratur: att återfinna skönlitteratur t.ex. med hjälp av en sökning i en  
bibliotekskatalog.  
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1.5 Avgränsningar 

Ett moment i min undersökning som sannolikt skulle ha givit hög konsistens, hade varit om 
informanterna skulle ha fått indexera utifrån Att indexera skönlitteratur efter att de endast läst 
baksidestexten. Detta kunde dock inte göras eftersom det hade förstört förutsättningarna för 
steg 2. Då skulle nämligen informanterna inför steg 2 redan ha stiftat bekantskap med Att 
indexera skönlitteratur och därmed varit påverkade av det i sitt val av fria ord i steg 2. 
Möjligen kunde en kontrollgrupp ha fått indexera i två steg med Att indexera skönlitteratur, 
först efter läsning av baksidestexten och sedan efter läsning av hela boken. Det fanns dock 
inte utrymme för att göra också den undersökningen i uppsatsen.  
 
I kapitel 2 finns introduktion till olika forskares indexeringssystem, för att presentera hur 
olika indexeringssystem kan vara uppbyggda och för att ge en grundkunskap till den tidigare 
forskning som presenteras i kapitel 3. Dock har jag inte valt en analysmetod som innebär att 
gruppera informanternas sökord i facetter.     
 
I instruktionen till informanterna ber jag dem att föra dagbok efter varje läst kapitel i boken. 
Min grundtanke med det var att se om informanternas uppfattning om vad boken handlar om 
också skulle påverka deras val av indexeringsord. Jag valde att inte använda detta material i 
undersökningen då det redan fanns ett omfattande material att bearbeta.  
 
 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 ges en bakgrund till varför jag intresserar mig för indexering av skönlitteratur. 
Därefter presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar. Till sist förklaras några 
begrepp som har en central betydelse i uppsatsen och kapitlet avslutas med Avgränsningar 
och Disposition.   
 
Kapitel 2 beskriver indexering. Här tas först olika aspekter på ordens betydelse i ett 
indexeringssammanhang upp. Därefter beskrivs olika indexeringssystem, där undersöker jag 
hur de är uppbyggda och tittar på skillnader och likheter mellan dem.  
 
Kapitel 3 innehåller en forskningsöversikt, där jag gör en uppdelning av de olika skolorna 
utifrån olika forskares ståndpunkter. Först tar jag upp forskare som har en positiv inställning 
till indexering av skönlitteratur och avslutar med forskare som tycker att indexering medför 
stora svårigheter. Däremellan finns förstås forskare i en mellanposition. 
 
I kapitel 4 behandlas den teori som jag valt gällande indexering av skönlitteratur. Här ligger 
fokus på Lancasters användarcentrerade indexeringsteori. 
 
Kapitel 5 handlar om den metod jag använder i min undersökning. Jag har gjort en empirisk 
konsistensundersökning där sju personer får indexera en skönlitterär roman i olika faser. Jag 
använder den konsistensberäkningsmetod som Saarti använt i sin undersökning för att räkna 
fram konsistensen i de olika stegen. Personernas ordval har i samtliga fall varit 
utgångspunkten i beräkningarna. Även ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur granskas i 
relation till de valda sökorden. 
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I kapitel 6 presenteras resultatet av undersökningen. Konsistensresultaten presenteras för varje 
delmoment. 
 
Kapitel 7 innehåller Slutsatser och Diskussion. I Slutsatser presenteras en summering av de 
resultat som jag har kommit fram till i undersökningen. I diskussionsavsnittet tar jag upp olika 
förbättringsförslag som framkommit generellt i uppsatsen. I första hand är dessa hämtade från 
kapitlen Tidigare forskning och Teori. 
 
I kapitel 8 tar jag upp syfte och frågeställningarnas besvarande samt sammanfattar uppsatsen. 
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2. Indexering 
 
 
Olika typer av indexering började användas redan i Alexandria. Biblioteket där grundlades 
omkring 200 f. Kr. (Nationalencyklopedin 1989, s. 182). I Europa började indexering 
användas i samband med universitetens framväxt. Ämnesordsindex börjar användas på 1700-
talet. Under 1800-talets senare del kom användandet av indexering att ske mer systematiskt 
(Benito 2001, s. 233–234). 
 
I Sverige har biblioteken tidigare lagt fokus på indexering av facklitteratur (Hellsten & 
Rosfelt 1997, s. 17). På senare år har dock intresset för indexering av skönlitteratur vuxit, 
eftersom det finns ett behov av att också kunna söka fram skönlitteratur på biblioteken. 
Orsakerna till att skönlitteratur har indexerats så lite är både ekonomiska och praktiska. Ofta 
måste stora delar av texten läsas innan ämnet kan bestämmas och många gånger går det helt 
enkelt inte att fastställa ett ämne (Hjortsæter 1994, s. 85). Det har gjorts en nordisk satsning 
på att utveckla ett söksystem för skönlitteratur, eftersom det har skett en ökning av 
skönlitteratur på våra bibliotek och att de söksystem som fanns var mer avpassade för 
facklitteratur (Pejtersen 1996, s. 6). Några ämnesordslistor som har tagits fram för 
skönlitteratur är t.ex. AMP (Analysis and Mediation of Publications) och Kaunokki.  På 
biblioteket i Mölndal har ämnesordslistan Edvin utvecklats och den används där i 
kombination med Att indexera skönlitteratur. I och med den svenska nationella 
ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur har ämnesordsindexering kommit igång ordentligt 
i Sverige. 
 
Bibliotekstjänst (BTJ) är de som på ett nationellt plan indexerar mest skönlitteratur för 
svenska bibliotek. Dessutom kan varje bibliotek lägga till sina egna ord. Eftersom BTJ 
inte har möjlighet att läsa hela boken, indexerar de oftast utifrån 
sambindningsrecensioner, skrivna av anlitade lektörer. Recensionerna finns i BTJ-häftet 
som distribueras till biblioteken. BTJ-häftet används också som underlag för inköp av ny 
litteratur. I sambindningsrecensionen ingår också en kort bedömning av boken. 
Indexeringen görs av BTJ:s personal och sker utifrån ämnesordslistan Att indexera 
skönlitteratur. Det finns ingen begränsning av antal indexeringsord. I de fall BTJ:s 
personal läser hela boken passar de på att samtidigt indexera den. Det innebär att de flesta 
böcker indexeras utifrån sambindningsrecensionen och ett fåtal utifrån att hela boken har 
lästs.3   
 
Claire Beghtol ser inte någon möjlighet att indexera utifrån vad skönlitteratur handlar om, 
utan bara efter vad den innehåller. Hon har skapat ett system, EFAS, för att understödja 
detta. Pejtersen ser inte något behov av att indexera utifrån abstrakta begrepp. Rolf 
Anderson och Erik Holst har därför utökat med abstrakta fenomen i sin modell som 
annars utgår ifrån Pejtersens AMP. Ellen Hjortsæter ser på indexering av skönlitteratur på 
ett liknande sätt som Beghtol. Pejtersen, Saarti och Nielsen däremot är starka förespråkare 
för en indexeringsnivå som har utrymme för den tolkande aspekten i skönlitteratur. 

 

 

                                                 
3 E-post från BTJ [2007-03-17] och telefonsamtal med Lennart Enge, BTJ [2007-03-29]  
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2.1 Några aspekter på ordens betydelse och användning 

Innan jag kommer in på olika indexeringssystem vill jag i samband med indexeringsavsnittet 
anknyta till problematiken kring ordens betydelse och hur viktig den är i 
indexeringssammanhang. Detta delkapitel är också ett beskrivande underlag till hur jag senare 
i uppsatsen delat in indexeringsord i synonymgrupper. 
   
Synonymer innebär olika ord för samma begrepp, som t.ex. diabetes och sockersjuka. Det 
medför ett problem vid indexeringen. Om boken är indexerad med ämnesordet diabetes, men 
sökningen sker på ordet sockersjuka, blir resultatet negativt. Även homonymer: ord som 
skrivs lika men som har olika betydelser (Hellsten & Rosfelt 1997, s. 45–46), kan ställa till 
med problem. Sökningen kan förbättras om det finns en tvingande funktion där det krävs att 
man anger inom vilket område det rör sig inom. T.ex. ordet press; är det i betydelsen att 
känna sig pressad eller en tidnings tryckpressar? Vid dessa tillfällen bör det bli en extra fråga i 
sökprocessen för användaren. Dessutom, gällande homonymer, måste det i ämnesordslistan 
anges vilket område termen tillhör, t.ex. fält (data) och fält (lantbruk). I övrigt ska ord med 
liknande betydelse finnas med som hänvisning, t.ex. städning se lokalvård. Antonymer är ord 
som står i ett motsatsförhållande till varandra. Det kan vara lämpligt att dessa ord bildar en 
indexeringsterm, t.ex. ebb och flod. Initialförkortningar (akronymer) bör ha en hänvisning, 
t.ex. SJ se Statens Järnvägar. Om samma ord kan ha olika stavning är det viktigt att vara 
konsekvent och använda samma stavning överallt. Det är viktigt att vara så specifik som 
möjligt, t.ex. ångpannor och inte pannor. Det är bättre att använda vardagliga uttryck än 
vetenskapliga, t.ex. djurlära i stället för zoologi (Benito 2001, s. 252–253).  
 
Kvasisynonymer är ord som betyder olika saker, men som behandlas som synonymer i ett 
indexeringssammanhang. Det kan t.ex. vara motsatspar såsom krig och fred. Om ordet är för 
specifikt kan en uppåthänvisning ske, t.ex. tånaglarna se naglarna. När det gäller ”se även”-
hänvisningar har sökningen skett på ett godkänt indexeringsord men det finns ändå andra 
närliggande ord som kan vara värda att söka på för att få fram relevanta dokument. Det kan 
vara från över- till underordnade ämnesord, såsom städer se även småstäder, eller från under- 
till överordnade: småstäder se även städer, eller då ord är sidorelaterade, t.ex. Östtyskland se 
även Tyskland (Hellsten & Rosfelt 1997, s. 76–77).  
 
I en tesaurus ska det finnas korsvisa hänvisningar som anger förhållandena mellan termerna. 
Det kan finnas tre typer av samband: 
 

• Preferenssamband: hänvisar från icke godkänd term till en godkänd. 
• Hierarkiska samband: hänvisar till en mer allmän term eller till en snävare term. 
• Släktskapssamband: hänvisar från en godkänd term till en annan godkänd term  

            (Benito 2001, s. 259). 
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2.2 Indexeringssystem 

2.2.1 Att indexera skönlitteratur 
 
År 1999 hölls ett möte på initiativ av bibliotekarierna Lena Lundgren, Länsbiblioteket i 
Stockholms län och Pia Leth, Kungliga biblioteket. Där tog man upp behovet av att samordna 
och utveckla indexering av skönlitteratur nationellt i Sverige. Resultatet blev att Svensk 
Biblioteksförening år 2001 tillsatte en specialgrupp för ändamålet. Projektet var ett 
samarbete mellan BIBSAM, Kulturrådet och Svensk biblioteksförening och resulterade i 
två ämnesordslistor Att indexera skönlitteratur (en för vuxenlitteratur och en för barn- och 
ungdomslitteratur) samt en handledning. Arbetet slutfördes våren 2004. Tidigare 
användes samma databas som för indexering av facklitteratur, nämligen Svenska 
ämnesord. Skönlitteratur ser dock annorlunda ut än facklitteratur och därför var inte 
databasen Svenska ämnesord tillräcklig. I facklitteratur är det viktigt med titel och 
innehållsförteckning för att klassificera och skapa ämnesord, medan titlar i skönlitteratur 
har en annan funktion, nämligen att väcka intresse och skapa läslust. Målgruppen för 
indexeringsprojektet är till största delen den ickeprofessionella användaren. Syftet är 
också att sprida kunskap om indexering av skönlitteratur och att indexeringen på 
biblioteken därmed ska öka och på så sätt förbättra tillgängligheten för skönlitteratur. 
 
Vardagliga ord och talspråk används i ämnesordslistan. Konkreta ord har valts i stället för 
abstrakta begrepp. Vardagliga sammansatta uttryck har ibland valts i stället för en 
substantivering. I den systematiska delen samgrupperas närbesläktade ord och vilka ord 
som är över- respektive underordnade visas. Ämnesordslistorna består av två delar, en 
alfabetisk och en systematisk. Strukturen i den systematiska delen är uppbyggd av 
facetter. I vuxenlitteraturen består de av: 
 

• Genre 
• Tid 
• Plats 
• Ämne 
• Person 
• Form 

 
Ämnesordslistan för vuxna innefattade 2004 cirka 3 000 ämnesord jämte hänvisningar. Vem 
som helst kan också föreslå nya ämnesord till ämnesordslistan (Att indexera skönlitteratur: 
Handledning 2004, s. 3–13). När utvecklingen av Att indexera skönlitteratur påbörjades 
anslöt man sig till Pejtersen och Saarti när det gäller de svårbeskrivbara aspekterna av 
skönlitteratur (Lundgren 2003). 
 
 
2.2.2 Edvin 
 
Edvin är ett ämnesordsregister för skönlitteratur och biografier som har utarbetats av 
bibliotekarierna Inga-Lill Ekvall och Sibyl Larsson på Mölndals stadsbibliotek. Facklitteratur 
finns inte med i söksystemet men däremot en egen sektion för barnlitteratur. Det finns 
möjlighet att söka direkt på ämnesord. För att få förslag på ämnesord kan man gå via ett 
alfabetiskt register. Det finns också möjlighet att söka direkt via ”genre” eller ”ämne” och 
därifrån nysta sig ner i hierarkin till önskat sökbegrepp. De facetter och ämnesord som finns i 
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Edvin har sitt ursprung i den litteratur som finns på Mölndals bibliotek (Mölndals 
stadsbibliotek – Startsida 2002).  
 
Facetter som ingår i Edvin: 
 

• Genre: finns i två nivåer t.ex. 1) Allegori, 2) Fabel. 
• Ämne: finns i fem nivåer t.ex. 1) Missbruk och kriminalitet, 2) Brott och övergrepp,  

3) Mord, 4) Likfynd, 5) Skelettfynd. 
 
Genrer (första nivån):   
Allegori, Arbetarroman, Barndomsskildring, Bibliska motiv, Biografiska noveller, Biografisk 
roman, Brevroman, Dagboksroman, Deckare, Djurskildring, Dokumentärroman, 
Familjeroman, Fantasy, Flygskildring, Folklivsskildring, Framtidsskildring, 
Generationsroman, Herrgårdsroman, Historisk roman, Humor, Idéroman, Idrottsroman, 
Kollektivroman, Krigsroman, Kvinnoskildring, Kärleksroman, Landsbygdsskildring, Legend, 
Läkarroman, Magisk realism, Mansskildring, Myt, Naturskildring, Parafras, Pastisch, 
Pikareskroman, Psykologisk roman, Relationsroman, Religiös roman, Robinsonad, Rysare, 
Saga, Samhällskritisk roman, Samhällsskildring, Satir, Science Fiction, Sjukdomsskildring, 
Sjöroman, Skröna, Släktroman/Släktkrönika, Sydstatsroman, Thriller, Travesti, 
Ungdomsskildring, Utvecklingsroman, Vilda Västernroman, Yrkesskildring och 
Äventyrsroman (Ibid). 
 
Ämnen (första nivån):   
Miljöer, Yrken och arbetsliv, Skola och undervisning, Konst, media, mode och nöjen, Politik 
och sociala frågor, Missbruk och kriminalitet, Hälsa och sjukvård, Familjeförhållanden och  
relationer, Sport och fritid, Folk, kulturer och subkulturer, Teknik och science fiction, 
Religion och livsåskådning , Magi och övertro, Geografi, natur och resor, Djur och Historia 
(Ibid).  
 
Ekvall och Larsson upptäckte att ”ämne” och ”tema” ibland kunde vara svårt att skilja på. Ett 
exempel på ”tema” från Edvin kan vara hämnd och på ”ämne” t.ex. misshandel. De har varit 
mycket restriktiva med att indexera utifrån termer som beskriver ”författarens intentioner”, 
till skillnad från t.ex. Pejtersen (se nedan). De har inte, på något sätt, haft någon ambition att 
ha någon egen värdering av verket.  
 
De termer som finns med är till största delen valda utifrån den litteratur som är indexerad så 
här långt. Ekvall och Larsson har försökt undvika synonymer och har i stället försökt använda 
den mest vanliga termen. De vanligaste termerna är substantiv utan artikel. Undantagen är 
abstrakta substantiv som har bestämd artikel. Ekvall och Larsson har varierat mellan singular 
och plural. De har inte följt några speciella regler utan har försökt finna ut hur användarna 
formulerar sina frågor. När det gäller geografiska namn använder de en ”crossreferenslista”, 
t.ex. Abyssinia se också Etiopien.  
 
År 1979 fanns det 1 700 sökord i Edvin och 10 000 titlar hade blivit indexerade. En sökning 
kan göras på upp till tre termer. Ekvall och Larsson ser det som en fördel att arbeta två och 
två med indexeringen. De menar att det är lätt att bli blockerad när man sitter och ska ta ett 
beslut själv (Ekvall & Larsson 1979).   
 
Idag indexerar Mölndal till viss del sin egen litteratur. Ämnesordslistan Edvin slutade 
uppdateras 2002 och den används idag i kombination med Att indexera skönlitteratur. 
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Tanken är att inom snar framtid helt gå över till Att indexera skönlitteratur. I Mölndal är man 
inte helt nöjd med BTJ:s indexering och har vissa planer på att inte längre beställa indexerade 
poster från BTJ utan övergå till att indexera helt själva. De anser att de idag har ett delvis 
blandat indexeringssystem, då t.ex. Att indexera skönlitteratur arbetar med plural och Edvin 
med singular. Mölndal har som ambition att så småningom gå igenom all indexering och göra 
den konsekvent.4  
 
 
2.2.3 Kaunokki 
 
Helsingfors universitetsbibliotek (Finska nationalbiblioteket) och BTJ Group Ltd startade 
1993 ett projekt för att utveckla en ämnesordslista för skönlitteratur. 1996 publicerades 
den första utgåvan av tesaurusen Kaunokki och användningsområdet för tesaurusen var 
folkbibliotek. Kaunokki har även översatts till svenska och då fått namnet Bella. I slutet 
av tesaurusen finns ett alfabetiskt index över alla termer. Tesaurusen är indelad i sex 
facetter: 
 

• Genre 
• Händelse, motiv och tema 
• Aktör 
• Plats/rum 
• Tid 
• Tekniska och typografiska aspekter 
     (Saarti 2002a). 

 
Skönlitterär indexering kan behöva diskuteras mellan två eller flera indexerare, eftersom 
det finns en generell nivå där de flesta är överens, men också en nivå som ger en mer 
personlig betydelse. Den indexering som gjorts med Kaunokki, i Finland, har varit till stor 
hjälp i biblioteken. Det har blivit lättare att hitta skönlitteratur inom olika genrer i 
hyllorna. Det har också blivit enklare att renodla sökningar på enbart titel och författare 
till innehållsliga begrepp i verket. Till en början gjordes sökningarna endast av 
bibliotekspersonalen, men allt eftersom användarna blev mer och mer datorvana ökade 
också biblioteksbesökarnas sökningar. Med Kaunokki används i medeltal 15 termer per 
bok vid indexeringen. 
 
När ämnesord diskuteras innefattar det oftast singeltermer. Saarti framhåller dock att 
det finns ett behov av att även hela meningar ska kunna användas i indexeringen. Också 
andra forskare, såsom Ransley och Bell, påpekar detta enligt Saarti. Pejtersen (se 
nedan) har utvecklat syntaktiska regler för indexering med hela meningar i sitt eget 
system och kallar dessa för ordsträngar – konkreta indexeringssträngar. Det går inte 
enbart att använda singeltermer, anser Saarti, eftersom problemet med att indexera 
skönlitteratur är dess innehåll av rikedom och komplexitet. 
 
Saarti menar att det viktigaste är att det finns ett behov av att indexera skönlitteratur. 
Han ser också på tolkningen och mottagandet hos olika individer som betydelsefull 
(Saarti 1999, s. 85–91). Det är just tolkningen och mottagandet hos olika individer som 
jag tittar på i min undersökning.    
 
                                                 
4 Telefonsamtal med Sibyl Larsson, Mölndals stadsbibliotek [2007-12-06] 
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2.2.4 AMP 
 
Pejtersen har i sitt system AMP gjort en indelning i fyra facettliknande huvudklasser 
utifrån de frågor låntagarna ställde:  
 

• Ämne: aktivitet och händelseförlopp. Handlingen. 
• Ram tid/plats: den tid och plats som författaren valt att förlägga sitt verk till. 
• Författarens avsikt: författarens attityd gentemot ämnet. De idéer och känslor som 

författaren vill förmedla till sina läsare. 
• Tillgängligheten: kvaliteten på kommunikationen mellan författare och läsare, 

t.ex. språkets svårighetsgrad (Pejtersen 1989, s. 31). 
 
Hans Jørn Nielsen, också från Danmark, påpekar att The Book House fokuserar på de 
konkreta begreppen: ”ämne”, ”tid” och ”plats”. De har, enligt honom, en framträdande 
roll. Däremot kommer de formmässiga eller berättarmässiga förhållandena, d.v.s. 
romanens ”hur”, i andra hand (Nielsen 1997a, s. 25). Nielsen menar att Pejtersen, 
gällande främst facetterna ”ämne” och ”författarens intentioner”, ändå får med de 
abstrakta begrepp som skönlitteratur innehåller (Nielsen 1997b, s. 179).  
 
Flera forskare är mycket tveksamma till Pejtersens facett ”författarens avsikt”. Nielsen menar 
att det många gånger är omöjligt att få fram termer som beskriver författarintentionerna och 
att det i så fall ofta krävs en ”telepatisk telefonförbindelse med de döda” (Nielsen 1997a, s. 
25). Beghtol är också kritisk till termer som beskriver ”författarens avsikt” eftersom hon inte 
anser att det tillhör de data som bör beskriva ett dokument (Beghtol 1994, s. 128). Även Saarti 
ser ”författarens intention” som det mest problematiska i Pejtersens schema, eftersom valet av 
indexeringstermer görs ur indexerarens synvinkel och därmed blir baserat på dennes tolkning 
(och inte författarens). Det blir speciellt tydligt i samband med känsloupplevelser som inte 
tillhör själva arbetet utan läsaren. Det kan vara näst intill omöjligt att uppfatta vad författaren 
verkligen menat. Dessutom vet vi alla hur lätt det är att glömma vad vi menade i en text vi 
skrev för ett tag sedan. Att fråga författaren kan också i många fall vara omöjligt (Saarti 1999, 
s. 87). Även Ekvall och Larsson är tveksamma till facetten ”författarens intentioner”. 
 
 
2.2.5 Andersson och Holsts modell 
 
Andersson och Holst har utgått från Pejtersens modell, men utökat den med vissa 
grupper: 
 

• Fenomen: aktörer och deras egenskaper, händelseförlopp, känslor, relationer, 
föremål och abstrakta fenomen. 

• Ram: tid, geografiskt rum och allmänt rum. 
• Författarens avsikt: budskap, läsupplevelse, litterär form, lånat motiv och genre 

(Andersson & Holst 1995, s. 95). 
 
”Fenomen” kan jämföras med AMP:s ”ämne” men till dimensionen ”fenomen” har de 
också fört gruppen aktörer och deras egenskaper, vilken saknas i AMP. ”Abstrakta 
fenomen” lades till eftersom inte allt i vår omvärld kan sägas vara konkret. Dimensionen 
”ram” behåller de nästan oförändrad. ”Plats” delas in i ”geografiskt rum” och ”allmänt 
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rum”. Begreppet ”författarens avsikt” har de utökat med ”litterär form”, ”lånat motiv” och 
”genre” (Andersson & Holst 1995, s. 77–78). 
 
I Andersson och Holsts modell finns inte den essentiella aspekten av ett estetiskt objekt 
med, med andra ord det man kan tycka om eller förnimma i en text. En anledning är 
naturligtvis att ett sådant värde är mycket subjektivt och att det passar dåligt in bland de 
neutrala värden som ingår i indexering och klassificering av arbeten. Om sådana termer 
utelämnas förloras också den estetiska aspekten. Dessutom har det ofta visat sig att 
användaren vill ha en sådan värderingen av verket, anser Saarti (1999, s. 87).  
 
 
2.2.6 EFAS 
 
När det gäller Beghtol har hon i sina facetter (förutom i ”händelser” som kan omfatta ”ämne”) 
bara konstaterbara fakta som kan indexeras (Lundgren 2003). Beghtol menar att det finns en 
aspekt i skönlitteraturens natur som gör den problematisk att indexera, nämligen den stora 
osäkerhet och otydlighet som kan gälla de indexerbara data i skönlitteraturen som har att göra 
med den fiktiva världen. Ofta kan saker som ”tid”, ”plats”, ”karaktärer” och 
”händelseförlopp” vara omöjliga att bestämma, eftersom det skönlitterära verket är vagt och 
flertydigt (Dahlqvist & Palm 2004, s. 13). Beghtol anser att facklitteraturen precis som 
skönlitteraturen har sin egen berättelse och att de egentligen inte ligger så långt ifrån varandra. 
Det är viktigt att återge själva berättelsen i den skönlitterära boken. Till detta har hon 
utvecklat EFAS (Experimental Fiction Analysis System), som går ut på att minimera 
subjektiviteten och bara beskriva vad boken innehåller och inte vad den handlar om.   

 
EFAS innehåller fem dimensioner: 
 

• Karaktärer 
• Händelser 
• Rum 
• Tid 
• Övrigt 
 

Varje EFAS-beskrivning blir en datoriserad EFAS-post. Hon beskriver det som en ”ersättning 
för dokumentet”. Beghtol påpekar att liksom alla andra indexeringssystem beskriver inte 
heller EFAS alla detaljer i ett dokument. Den indexeringspost som är producerad är en 
medveten reducering av dokumentet. EFAS-systemet summerar inte vad ett dokument handlar 
om utan beskriver endast vad det innehåller. EFAS tillåter därför data om ”personligheter”, 
”händelser”, ”platser” och ”tid” (Beghtol 1994, s. 157–160). Enligt Beghtol är det alltså 
felaktigt att försöka indexera ett tematiskt sammanhang i en roman såsom t.ex. psykologiska 
och existentiella aspekter (Nielsen 1997a, s. 11). Därmed vill hon inte utveckla indexeringen 
från den denotativa nivån till den konnotativa nivån (Nielsen 1997b, s. 179). 
 
Skillnaden mellan EFAS och AMP är tydlig. I EFAS är det mest konstaterbara fakta som 
indexeras (även om ”händelser” kan innefatta dimensionen ”ämne”). Men även Pejtersens 
AMP har kritiserats av Anderson och Holst för att den till stor del mest bestå av facetter 
innehållande konstaterbara fakta.  
 
Jag vill också nämna att man i Norge har utrett användningen av ämnesord i databaser 
(Hjortsæter 1994, s. 7). Ellen Hjortsæter har en liknande inställning som Beghtol och 
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anser att skönlitteratur endast ska indexeras om den behandlar konkreta ämnen såsom 
”verkliga personer”, ”historiska händelser” och ”historiska perioder” samt ”geografiska 
områden”. Vaga teman av allmän karaktär, t.ex. livet, bör undvikas anser Hjortsæter 
(1994, s. 84–85). 
 
I övrigt innehåller EFAS i huvudsak litteraturvetenskapliga aspekter. Beghtols primära 
målgrupp tycks vara studenter och forskare inom litteraturstudier (Andersson & Holst 
1996, s. 80) och EFAS är i första hand avsedd för forskningsbibliotek (Lundgren 2003).  
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3. Tidigare forskning 
 
 
I den tidigare forskning som uppsatsen behandlar går det att se en utkristallisering av tre 
skolor. Vissa forskare anser att skönlitteratur går att indexera och att det är meningsfullt, men 
de ser också problem. Andra anser att det medför stora svårigheter att indexera skönlitteratur 
på ett tillförlitligt sätt. Sedan finns förstås forskare i en mellanposition. Det går inte att dra en 
skarp skiljelinje mellan dem, men jag har ändå tänkt att kapitel 3 ska utgå från en diskussion 
utifrån skillnaderna mellan dessa olika inriktningar.  
 
De flesta forskare som intresserat sig för indexering av skönlitteratur har utgått ifrån 
användarundersökningar. De är ofta medvetna om att det inte går att bortse från att det 
innebär en subjektiv tolkning vid indexeringen, men att det måste vara så för att 
indexeringen ska bli meningsfull och användbar för användaren. Flera forskare betonar 
också den kulturella bundenheten. Annelise Mark Pejtersen är den som gjort mest när det 
gäller interaktion med användaren. Hon utvecklade The Book House, som är ett OPAC-
system för skönlitteratur på folkbibliotek i Danmark. Den indexering som görs enligt 
Edvin på Mölndals bibliotek kan betraktas som en svensk version av The Book House. 
Där utvecklades ett eget söksystem och en egen ämnesordsordlista utifrån hur användarna 
ställde sina sökfrågor. Ämnesorden baseras på indexering av det egna bokbeståndet i 
Mölndal. Jarmo Saarti har gjort en större studie där han undersöker konsistensen vid 
indexering av skönlitteratur. Han jämför bibliotekariers och biblioteksbesökares val av 
indexeringsord på folkbibliotek i Finland, han ser att konsistensen generellt är låg. 
 
Tvistefrågan har varit om det är lämpligt att beskriva element som kan uppfattas som 
subjektiva i en skönlitterär text. Majoriteten av forskarna anser det möjligt, såsom Pejtersen 
och Saarti. Beghtol från Kanada har en uppfattning som säger att skönlitteratur bör indexeras 
på ett liknande sätt som facklitteratur, eftersom vi ännu inte har kunskap om vilka begrepp vi 
alla kan vara överens om. 
 
Utan ett användarvänligt söksystem kan sökningen fallera, trots en annars väl genomarbetad 
ämnesordslista och en bra indexering. Ragnar Nordlie, försteamanuens i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo, har undersökt användares sökbeteende vid 
sökning i bibliotekskataloger och funnit att det är mycket svårt för dem att hitta vad de söker. 
Nordlie, Saarti samt Andersson och Holst är alla överens om att den saken kan komma att 
förbättras om ett bättre samarbete med användaren införs vid utvecklingen av nya 
indexerings- och söksystem. 
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3.1 Forskare positiva till ämnesordsindexering 

3.1.1 Pejtersen 
 
Pejtersens arbete är det som vunnit mest gensvar i Norden och de flesta försök att 
indexera skönlitteratur har varit mer eller mindre inspirerade av henne (Andersson & 
Holst 1995, s. 21). The Book House är namnet på ett OPAC-system hon har utvecklat för 
skönlitteratur på folkbibliotek i Danmark. Det är ett användarvänligt system med 
symboler. Systemet har tre gränssnitt: dels det ikonbaserade för den ovana användaren, 
dels ett menybaserat gränssnitt för de mer vana och till sist ett kommandobaserat 
gränssnitt för expertanvändaren och bibliotekarien. 
 
Pejtersen gjorde ett antal experiment tillsammans med biblioteksbesökare och 
bibliotekarier och kom fram till ett indexeringsspråk som ska motsvara användarens 
specifika behov, vilket biblioteksbesökaren tidigare inte hade haft möjlighet att formulera 
i specifika termer (Pejtersen 1996, s. 16–25). Hon tyckte det var viktigt att systemet 
reflekterade användarens synpunkt på innehållet i dokumenten. AMP baseras på cirka 300 
konversationer mellan bibliotekarier och biblioteksbesökare gällande ämnet 
skönlitteratur. Dessa samtal ägde rum 1973 och 1974 (Andersson & Holst 1996, s. 79). 
 
Det bestämdes också att man skulle indexera utifrån termer som beskriver ”författarens 
intentioner”. Det har visat sig att läsare tenderar att inrikta sitt intresse mot en eller flera 
huvudkaraktärer och de händelser som äger rum. Läsare tycks också fokusera på det som 
händer först (Pejtersen 1996, s. 16–25).  
 
Pejtersen såg att låntagarna brukade fråga efter litteratur utifrån olika aspekter:  
 

• ”En kriminalroman, helst med psykologi i.” 
• ”Böcker om hur det var förr.” 
• ”Romantiska böcker, gärna lite filosofiska.” 
• ”Lättlästa böcker utan krångliga namn i.” 

 
När Pejtersen för första gången testade The Book House i större skala konstaterade hon att 
låntagarna har en ovilja mot att söka på abstrakta begrepp (Pejtersen & Austin 1983, s. 
242–246). Vanliga låntagare föredrog att söka på konkreta söktermer av typen ”tid” och 
”rum”, eller konkreta ”fenomen” såsom guvernanter, men undvek abstrakta termer, 
särskilt om de beskrev en läsupplevelse (Andersson & Holst 1995, s. 88).  
 
Vid en utvärdering av The Book House framkom följande resultat. 95 % läste boken. 84 
% ansåg att boken motsvarade det som efterfrågades. 85 % tyckte att sammanfattningen 
av boken stämde bra. 81 % var nöjda med boken. 34 % fick något de inte väntat sig. 
Dessutom tyckte 90 % att söktermerna matchade bokens innehåll och 91 % att det gick 
bra att förstå söktermerna (Pejtersen 1996, s. 50). Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att det hela var ett mycket lyckat projekt. 
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3.1.2 Ekvall och Larsson 
 
Bibliotekarierna Inga-Lill Ekvall och Sibyl Larsson vid Mölndals stadsbibliotek har 
utvecklat ämnesordslistan Edvin. Utifrån frågor som de fick av låntagarna på biblioteket 
märkte de att det fanns ett behov av att kunna söka på ”ämne” och ”tema”. De började 
därför 1992 att indexera skönlitteratur enligt Edvin på det egna biblioteket. Indexeringen 
av skönlitteraturen syftar till att förbättra servicen såväl när det gäller att hitta det som 
låntagaren frågar efter, som för sådant som de inte visste fanns. De har försökt att 
använda vardagligt språk. Orden som finns i SAB-systemet, för facklitteratur, upplevde de 
som för specialiserade och opassande för skönlitteratur. Ämnesordslistan är både ett 
verktyg för bibliotekariens referensarbete och en hjälp för låntagarens egen sökning efter 
litteratur (Ekvall & Larsson 1977). Eftersom biblioteket i Mölndal har kommit så långt 
när det gäller indexering av skönlitteratur gör de numera reklam för den genom att lägga 
ut alfabetiska ämnesordslistor vid låntagarnas terminaler. Med hjälp av dessa kan 
låntagarna lättare finna de termer som används (Andersson & Holst 1995, s. 89).  
 
Edvin skapades utifrån de frågor som användarna ställer. Ekvall och Larsson kunde 
urskilja åtminstone tre typer av frågor: 
 

• Romaner om ett speciellt ämne, t.ex.; ”Jag skulle vilja ha en bra kärleksroman, en 
roman om zigenare eller om ubåtar”.  

• ”Det här var en jättebra bok! Har du någon liknande?”. 
• ”Jag har hört talas om en bok...”, ”för längesedan läste jag en bok...” och ”min 

granne tipsade mig om en bok...”. Endast några få detaljer, ingen författare eller 
titel (Ekvall & Larsson 1977). 
 

 
3.1.3 Saarti 
 
I en empirisk undersökning av Jarmo Saarti, Kuopio University Library, Finland, 
undersöks konsistensen och skillnader i val av indexeringstermer för fem romaner från 
olika genrer. De som indexerar är 15 professionella bibliotekarier vid folkbibliotek i 
Finland samt 15 biblioteksbesökare. Alla har läst romanerna under de senaste två 
månaderna. Vid indexeringen används Kaunokki, den finska tesaurusen för skönlitteratur. 
Trots att samstämmigheten hos bibliotekarierna är högre än hos biblioteksbesökarna är 
samstämmigheten låg när det gällde val av indexeringstermer. Analysen av romanerna 
påverkades av informanternas egna subjektiva ståndpunkter. Romanerna som 
analyserades hade en stor mängd möjliga indexeringstermer (Saarti 2002b, s. 49–65) 
eftersom personerna som deltog i undersökningen inte hade någon begränsning av antal 
indexeringsord. I min undersökning angav jag att tio indexeringsord skulle väljas. 
 
När Saarti har undersökt konsistensen vid indexering av skönlitteratur har han inte enbart 
diskuterat konsistensen indexeringstermerna emellan (terminologisk konsistens), d.v.s. hur 
många personer som har valt exakt samma ord. Han beaktar också aspekten att skönlitterärt 
innehåll även innefattar olika individers tolkningar och värderingar. Han ser att definitionen 
av termerna ofta kan vara tvetydiga och varierande och att de kan få olika betydelser 
beroende på kulturell och historisk bakgrund. Personer som använder dem ser ofta termerna 
på olika sätt. Det innebär svårigheter att hitta en användbar terminologi för skönlitteratur, 
eftersom innehållet ofta är öppet för många olika tolkningar.   
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Saarti menar att om enbart terminologisk konsistens tas med i beräkningen innebär det 
en förenkling av hela den mänskliga informativa processen. Vi måste också titta på den 
semantiska konsistensen och det måste göras utifrån ett sammanhang av språk, kultur 
och bakgrund hos de personer som använder terminologin. Olika undersökningar visar 
ofta olika resultat beroende på om enbart terminologisk konsistens har undersökts eller 
om också den semantiska nivån tagits med. Saartis ambition från början var att studera 
enbart terminologisk konsistens, men han insåg snart att han måste analysera andra 
nivåer såsom semantisk konsistens, som bl.a. innefattar koncept och klasser. Enligt 
Saarti är det inte möjligt att enbart titta på och jämföra ord för ord, som vid 
terminologisk konsistens. Han ser ändå att de professionella (indexerare och 
bibliotekarier) med tidigare erfarenhet av indexering och användare med ett analytiskt 
tankesätt, är mer inne på ett terminologisk indexeringstänkande. Detta antyder att den 
vanliga biblioteksbesökaren inte gynnas av terminologisk indexering. 
  
Saarti upptäckte i sin undersökning att konsistensen skilde sig stort mellan indexerarna, 
men att indexeringen som gjordes av biblioteksspecialister var mer konsistent än den 
som gjordes av användare. De professionella som tidigare indexerat var de som 
producerade den mest konsistenta indexeringen. Saarti nämner också att det 
förekommit tidigare undersökningsresultat då det visat sig att större konsistens har 
uppnåtts då kontrollerad vokabulär används. Han påpekar därför att hans resultat skulle 
ha blivit annorlunda om han valt bort ämnesordslistan. I min undersökning har jag 
möjlighet att se konsistensresultat för indexering både med och utan kontrollerad 
vokabulär. 
 
Erfarenhet visar sig alltså ha betydelse för konsistensen. Saarti menar vidare att 
litteraturen och dess karaktär också har betydelse. Om exempelvis litteraturen är 
baserad på en specifik genre ger det en större konsistens. Även användarens vana 
respektive ovana att använda en tesaurus visar sig vara betydelsefull.   
 
Även om resultatet kunde ses som slumpmässigt och inkonsistent, kunde ändå en 
kärnterminologi utläsas i indexeringen, d.v.s. det fanns några termer som de flesta 
indexerare var överens om. Därför är det möjligt att göra en terminologisk indexering 
av skönlitteratur där t.ex. de tio mest använda kärntermerna analyseras. Här har det 
visat sig att bland professionella ger detta förfarande relativt hög konsistens. Saarti ser 
det som viktigt att undersöka en större grupp och att mer fokusera på lekmän. Först 
efter en sådan större undersökning gällande terminologisk konsistens kan man avgöra 
hur pass effektiv dagens indexering är för biblioteksbesökaren. 
 
Saarti ger också ett exempel på då könsskillnader kan ses i indexeringen. I det  
specifika fallet väljer den kvinnliga användaren ett antal ämnesord som knyter an till 
exploateringen av kvinnlig prostitution, medan den manliga indexeraren inte tar med 
något ämnesord alls om det ämnet.  
 
Det är också viktigt med fungerande verktyg, t.ex. att en ämnesordslista som är 
anpassad för skönlitteratur inte är för specialiserad eller saknar begrepp som 
efterfrågas. Saarti säger dock att den största orsaken till inkonsistens är att skönlitteratur 
uppfattas så olika och att varje element i texten ofta kan tolkas ur en subjektiv 
synvinkel (Saarti 2001, s. 49–62).  
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3.2 Forskare med en neutral hållning till ämnesordsindexering 

3.2.1 Andersson och Holst 
 
Rolf Andersson och Erik Holst har studerat indexeringen vid Malmös och Mölndals 
stadsbibliotek. Deras tanke var först att använda The Book House utan att ändra den, men 
de märkte att det inte var möjligt att direkt överföra Pejtersens modell på sin egen 
undersökning. De valde då att utgå från The Book House och konstruera en egen 
analysmodell (Andersson & Holst 1995, s. 77). 
 
Under två dagar intervjuade Andersson och Holst 50 biblioteksbesökare på varje bibliotek 
vilka besökte den skönlitterära avdelningen. Andersson och Holst noterade huvudpunkterna i 
sina konversationer med biblioteksbesökarna. Besökarna fick beskriva handlingen i en bra 
bok som de hade läst. Därefter försökte de finna boken i bibliotekets OPAC utan att använda 
författare eller titel, utan endast med hjälp av termer som biblioteksbesökaren föreslagit 
(Andersson & Holst 1996, s. 78). 
 
Andersson och Holst granskade på så sätt låntagarnas sätt att beskriva och söka efter 
skönlitteratur och jämför de sedan hur litteraturen är indexerad på de två biblioteken. 
Några saker som Andersson och Holst fann var att låntagarna ofta kunde beskriva långa 
händelseförlopp, men att de ändå sällan sökte på uttryck för handling. Låntagarna ansåg 
att det var svårt att hitta ett sökord som beskrev handlingen i sin helhet. De ansåg även att 
känslor och relationer var lättare att beskriva med vardagens naturliga språk än med 
indexeringstermer. Låntagarna föredrog att söka på konkreta aspekter av böcker. 
”Abstrakta begrepp” var mindre vanligt. ”Geografiska rum” användes flitigt i 
sökningarna. Dimensionen ”författarens avsikt” dominerades stort av gruppen ”genre” 
och användes ofta av låntagarna i undersökningen. 
 
Malmös indexering var mycket begränsad vid undersökningstillfället. Indexerarna 
beskrev skönlitteratur företrädesvis med ”geografiska rum”, ”aktörer” och ”tid”. 
Betoningen kom att ligga på de delar av boken som kunde ge information snarlik den som 
man finner i facklitteratur. ”Genre” användes inte i Malmös indexering. I Mölndal var 
däremot indexering med genretermer den mest vanligt förekommande. Därefter kom 
”geografiskt rum”, ”tid”, ”aktörer”, ”allmänt rum” och ”händelseförlopp”. Det som 
förekommit minst var indexering med känslor och ”abstrakta begrepp”. 
 
När Andersson och Holst jämför låntagarnas begreppsval med indexeringen som 
biblioteken gjort, ställer de sig frågan om indexeringen var låntagarvänlig. De ser flera 
likheter, t.ex. intresserade sig båda grupperna sig för ”geografiskt rum”, ”tid” och 
”aktörer”. Låntagarna nämnde väldigt ofta ”genrer”, vilket Mölndal tagit fasta på men 
däremot inte Malmö. Både indexerarna och låntagarna hade problem att hitta söktermer 
för ”händelseförloppen”. Skillnaden låg mest i att indexerarna i Malmö till stor del hade 
förbigått termer som beskriver ”författarens avsikt” (där ”genre” dominerade), medan 
låntagarna däremot visade intresse för den dimensionen. Båda grupperna lämnade ofta 
”abstrakta begrepp” därhän. 
 
Resultatet visar att konsistensen mellan låntagarna och indexerarna gällande valda 
dimensioner har varit god. Trots detta goda resultat tar Andersson och Holst upp exempel 
på att låntagarna inte finner de böcker de söker, t.ex. då en låntagare frågar efter en lättläst 
bok om flygning på engelska. I ämnesordslistan fanns ett stort antal termer som började 
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med flyg- att välja på. Det var omöjligt att veta vilken term som hade använts. Efter att ha 
börjat söka på de första termerna tröttnade låntagaren och började titta i hyllorna i stället 
(Andersson & Holst 1995, s. 79–88). Att konsistensen var god i deras undersökning 
betyder inte att biblioteksbesökarna hittade sina böcker, eftersom de inte jämförde exakta 
ord med varandra, såsom jag gör i min undersökning. De såg endast att de facetter som 
valdes hade god konsistens i jämförelse med de facetter som används vid indexeringen på 
de två biblioteken.     
 
I samband med undersökningen ställer sig Andersson och Holst frågan: Behövs över 
huvud taget indexering av skönlitteratur? De menar att det inte kommer speciellt många 
frågor om skönlitteratur i bibliotekens informationsdiskar, men när de väl kommer är de 
svåra och kan endast lösas av en erfaren bibliotekarie eller flera tillsammans. Däremot 
behöver bibliotekarier som har mindre erfarenhet en väl fungerande indexering för att 
kunna lösa frågan. Om en förändring ska ske i låntagarnas läsintresse krävs ett 
attraktivare system som måste vara lättillgängligt. En låntagare i Andersson och Holsts 
undersökning bad om en lista på kärleksromaner. Bibliotekarien demonstrerade 
skönlitteraturindexeringen och sökte på skönlitteratur och kärlek, vilket gav 217 träffar. 
Låntagaren ansåg sig inte hjälpt av en lista på terminalen med 217 titlar i alfabetisk 
ordning. Han verkade bli mycket nöjdare då han fick en flera år gammal broschyr med 
lästips på kärleksromaner från BTJ, där titlarna var försedda med en kort presentation. 
Önskvärt vore att indexeringssystemen kunde ta fram liknande listor när låntagaren redan 
läst de vanligaste rekommenderade böckerna. 
 
Andersson och Holst föreslår att man ska skapa ett mer låntagarvänligt indexeringssystem 
med låntagarintervjuer som grund, eftersom det är viktigt att ta reda på vad låntagarna vill 
söka efter och hur de brukar uttrycka det (Andersson & Holst 1995, s. 90–93). 
 
  
3.2.2 Forsberg och Humlesjö 
 
Ida Forsberg och Siska Humlesjö undersöker överensstämmelsen mellan indexerares, 
bibliotekariers och användares val av ämnesord vid beskrivning av skönlitteratur. I 
uppsatsen Indexering av skönlitteratur: En kvalitativ studie av indexering och språk 
undersöks skillnaden av manifesta och latenta ord. En text kan sägas bestå av två nivåer, 
en manifest/denotativ och en latent/konnotativ. Den manifesta beskriver vad som 
bokstavligen händer i texten och bygger inte särskilt mycket på läsarens egen tolkning. 
Den latenta nivån däremot är den associativa, outsagda och bildliga nivån där läsaren 
själv gör ett stort tolkningsarbete.  
 
I undersökningen ingår två grupper, indexerare/bibliotekarier och användare. Resultatet 
visar att indexerare/bibliotekarier i större utsträckning använder ord som förekommer i 
texten och som är mer allmängiltiga/objektiva, medan användarna använder ord som i 
större utsträckning beskriver känslor och är subjektiva. Här kan det tydligt märkas en 
inkonsistens mellan de båda grupperna. De sökbegrepp som användarna skulle använda 
skulle i de flesta fall inte ge någon träff men om t.ex. en bibliotekarie hjälpte användaren 
med sökningen skulle möjligheten till återvinning vara mycket större (Forsberg & 
Humlesjö 2006). Just detta kommer också Pejtersen in på och menar att låntagaren ofta är 
oprecis i sina behov. Först efter att låntagaren presenterat sina behov för en bibliotekarie 
kan de tillsammans finna lämpliga indexeringstermer (Pejtersen 1978, s. 12). 
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3.2.3 Nielsen 
 
Hans Jørn Nielsen är lärare på bibliotekshögskolan i Ålborg och har en bakgrund som 
litteraturvetare. Han menar att utvecklingen av indexeringssystem för skönlitteratur har sin 
utgångspunkt i en otillfredsställdhet med författarnamn och titel som enda sökmöjlighet. De 
romaner som inte kan genrebestämmas kallar vi bara romaner och de blir uppsatta i 
bokstavsordning, som om det är författarnamnet som är det intressanta (Nielsen 1997a, s. 19–
27). 
 
Nielsen ser ett problem i att inte all skönlitteratur kan indelas i ”genre” eller ”form”. Om 
indexering enbart görs på ”ämne” kan det innebära att vilken typ av bok som helst kan  
komma upp vid en sökning på ”ämne” (Nielsen 1997a, s. 8), vilket kanske inte är önskvärt 
alla gånger. Av den anledningen rekommenderar handledningen till Att indexera  
skönlitteratur att alla använder ämnesordet skönlitteratur när nya romaner indexeras (Att 
indexera skönlitteratur: Handledning 2004, s. 33–40), vilket förstås kräver att sökningen även 
sker på ämnesordet skönlitteratur i kombination med övriga ämnesord. 
 
En analys av en romans innehåll kan delas in i tre nivåer: 
 

• De konkreta förhållandena i romanen, såsom ”handling”, ”personer”, ”tid” och 
”plats”. 

• Den abstrakta/tematiska nivån som beskriver det viktigaste av innehållet i romanen. 
• En nivå som sammanfattar textens litteraturhistoriska, idéhistoriska och 

kulturhistoriska relationer (Nielsen 1997a, s. 8). 
 
Nielsen menar, till skillnad från Beghtol (1994, s. 146–147), att dokument gällande fiktion 
kräver tolkning för att kunna indexeras. Han föreslår att för att få inspiration och en adekvat 
indexering är det en god idé att titta på de teorier och metoder som är designade för att 
analysera och tolka litterära texter. Nielsens förslag är att understödja ”vad”-facetten 
(”ämne”) med en ny aspekt kallad ”tematisk signifikans” eller ”teman”. Förslaget 
harmoniserar med litteraturkritik och litteraturteori. Den inriktningen tvingar indexeraren att 
fokusera på texten som en estetisk helhet (Nielsen 1997b, s. 171–179). Nielsen anser att de 
indexeringssystem där vikten läggs på objektiva data, såsom ”personer”, ”tid” och ”plats”, 
fungerar sämst. Tilldelningen av konkreta ämnesord ger inte många föreställningar om vilka 
upplevelsepotentialer verket har. Nielsen saknar en ”hur”-facett och påpekar att den är dåligt 
utbyggd, både i indexering av fack- och skönlitteratur. Undersökningar visar dessutom att 
låntagare i hög grad är intresserade av hur en roman är skriven. En prioritering av ”hur”-
facetten får inte innebära att ”vad”-facetten förkastas påpekar Nielsen (1997a, s. 15–19). 
 
 
3.2.4 Nordlie 
 
Indexering av skönlitteratur kräver ett fungerande söksystem. Ragnar Nordlie har undersökt 
slutanvändares sökresultat och tittat på huruvida deras sökningar har givit det önskade 
resultatet eller inte. Han ser att i 50 % av sökningarna i bibliotekskatalogen misslyckades 
slutanvändarna med att hitta det de sökte. Oftast beror det på användarnas oförmåga att 
konceptualisera sina informationsbehov på ett tillräckligt precist sätt, eller oförmåga att 
matcha systemets terminologi eller dess specificeringsnivå. Systemen saknar ofta möjligheter  
att hjälpa användaren och även om de finns så används de inte alltid (Nordlie 2000). 
 



 25

I sin undersökning har Nordlie fokuserat på hur användare klarar att söka i bibliotekets OPAC 
utan assistans. Här är hans resultat i stora drag:  
 

• Två tredjedelar av alla sökförsök på ämnen fallerar i första försöket, ofta på grund av 
att sökningen är för generell.  

• Möjligheten för söksystemet att presentera assistans är otillräcklig.  
• Mer än hälften av de misslyckade sökningarna beror på semantiska eller 

pragmatiska problem, antingen för att användare inte lyckas formatera sin sökfråga 
precist nog, eller för att de inte använder rätt terminologi.  

• Automatiska rättningsfunktioner (t.ex. rättstavningskorrigering, automatisk trunkering 
och automatisk tillgänglighet till ämnesordslistan) reducerar endast fellistan med en 
fjärdedel. Dessutom ger funktionen fler dokument vilket ger andra problem, t.ex. att 
användarna blir avskräckta från att fortsätta söka. 

• Användare har svårt att se på information från tidigare funna dokument, för att 
förbättra sin sökstrategi och förbättra sökprocessen.  

• Tidigare datorerfarenhet, tidigare sökerfarenhet eller faktorer som ålder och kön tycks 
inte ha någon påverkan på om de kommer att lyckas i sin sökning eller inte (Nordlie 
2000, s. 73–74). 

 
Nordlie sammanfattar undersökningen och ställer sig frågan om referenssamtal mellan 
användare och bibliotekarier kan vara till hjälp i utvecklingen av söksystem, och även för dem 
som lär ut hur söksystem ska användas. Det är ju ofta i samtalet med bibliotekarien som 
sökfrågan växer fram och ger de indexeringsord som är nyckeln till en lyckad sökning. Idag 
finns det inte mycket vilja från söksystemets sida att ge alternativa sökförslag. Det ges heller 
ingen emotionell respons från söksystemet. Det har visat sig att de situationer då användaren 
får minst hjälp i sökprocessen också är de situationer då användaren ofta ger upp. Nordlie 
menar att söksystemen måste liknas vid en konversation mellan en låntagare och en 
bibliotekarie och att systemet måste svara på ett liknande sätt. Dessa förbättringar bör göras, 
föreslår Nordlie:  
 

• Söksystemen måste erbjuda en sammanhangsstyrd hjälpfunktion som tolkar 
användarens aktuella problem. Hjälpen ska erbjudas och inte behöva frågas efter. 

• Användaren ska få aktiv assistans, t.ex. få förslag på andra aspekter av ett ämne. 
• En systemmodell innehållande en struktur över ämnesordslistan ska presenteras och 

användaren ska få möjlighet att söka igenom den för att finna lämpliga indexeringsord. 
• Sökresultaten ska förklaras för användaren så att han förstår varför hans sökfråga 

behandlades på det sätt som den gjorde. 
• I sökprocessen bör ett antal otvetydiga frågor komma upp, vilket gör att användaren 

kan fokusera på sin fråga och ange den grad av specificitet som är lämplig (Nordlie 
2000, s. 143–144). 

 
Saarti påpekar att det nu, tack vare utvecklingen av datoriserade system för 
informationsåtervinning, finns bättre möjligheter att skapa bra söksystem för 
skönlitteratur (Saarti 1999, s. 85). Nielsen säger detsamma och menar att det genom 
utvecklingen av Internet nu finns större möjligheter för åtkomst till skönlitteraturen 
(Nielsen 1997a, s. 25). Den forskning som Nordlie har gjort är av dessa skäl därför 
värdefull och bör tas på största allvar eftersom användaren i allt större utsträckning 
kommer att göra sina egna sökningar i bibliotekskataloger och på nätet. 
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Nordlie visar med sina iakttagelser att även söksystemens kvalitet är av största vikt för hur 
indexering av skönlitteratur ska kunna fungera tillfredsställande. Nordlie har undersökt hur 
dagens söksystem fungerar i interaktion med användaren och ser att det finns stora brister i 
användarvänligheten. Det är många gånger som systemet skulle kunna erbjuda hjälp, men 
funktionen saknas. Han ser bättre utveckling tillsammans med bibliotekarier och användare 
som en lösning.  
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3.3 Forskare som är tveksamma/negativa till ämnesordsindexering 

3.3.1 Savoca 
 
Erica Savoca undersöker i sin magisteruppsats hur en tidig version av ämnesordslistan 
Att indexera skönlitteratur (då benämnd Svenska ämnesord för skönlitteratur) fungerar 
i ett akademiskt sammanhang (Savoca 2003, s. 3). Hon har gått igenom 150 
avhandlingar från svenska universitet och hittat 13 avhandlingar som frekvent citerar 
skönlitteratur. Hon väljer själv ut ämnesord från den nya ämnesordslistan Svenska 
ämnesord för skönlitteratur för att beskriva textcitatens innehåll. Nyckelorden, som 
författarna till avhandlingarna valt ut för att beskriva sin avhandlings ämne, har sedan 
jämförts med Savocas val av indexeringstermer. Av avhandlingarnas 144 nyckelord 
återfinns 32 i Svenska ämnesord för skönlitteratur.  De flesta hör till facetten ”ämne” 
och det är framför allt de nyckelord som betecknar konkreta företeelser som finns i 
ämnesordslistan.  
 
Avhandlingsförfattarna har främst sökt skönlitteratur som beskriver levnadsvillkor för 
vissa yrkesgrupper, erfarenheter av vissa verksamheter och institutioner. De har även 
använt skönlitteratur för att belysa vissa konkreta företeelser, som hur pengar och djur har 
betraktats under olika perioder. För dessa ändamål anser Savoca att Svenska ämnesord för 
skönlitteratur är väl lämpad. Denna typ av indexering har en hög grad av objektivitet, ett 
avgränsat ämnesinnehåll och är mindre ambivalent och liknar därför indexering av 
facklitteratur (Savoca 2003, s. 16). 
 
Savoca ser i sin undersökning att versionen av ämnesordslistan år 2003 inte var avpassad 
för skönlitteratur. De abstrakta begrepp som författarna använt som nyckelord till 
avhandlingarna är dåligt representerade i Svenska ämnesord för skönlitteratur. För att 
ämnesordslistan ska bli ett kreativt redskap i forskningsprocessen anser hon att 
ämnesordslistan ska lyfta fram denna mer svårfångade form av samhörighet mellan texter 
(Savoca 2003).  
 
 
3.3.2 Beghtol 
 
Den kanadensiska forskaren Clare Beghtol, professor och forskare vid universitetet i Toronto, 
är den som står för den mest teoretiska forskningen. Hon menar att det endast är objektiva 
fakta som ska beskrivas i en skönlitterär text (Dahlqvist & Palm 2004, s. 39–40). 
 
Beghtol diskuterar ”fuzzy set”-teorin som behandlar hanteringar av osäkra, vaga eller 
tvivelaktiga data i fiktion. Motsatsen kallar hon ”crisp set”. Det senare ger en universell 
diskurs som kan ses som objektiv. När det gäller fiktion är det ofta så att data inte endast 
innehåller konventionella namngivna subjekt, utan många gånger innehåller termer som är 
uppkomna ur fantasin. Dessa data kan vara vaga, inte existerande eller tvetydiga. Eftersom det 
ännu inte finns en systematisk metod att extrahera data från fiktion så måste det ske på en 
mindre sofistikerad nivå, anser Beghtol (1994, s. 146–147).  
 
Metoder för att ta fram element från fiktion har, enligt Beghtol, inte studerats tillräckligt för 
att man ska kunna dra några allmänna slutsatser utifrån vad ett tema är och utifrån det 
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definiera kunskap och summera en handling. Hon menar att fortsatt forskning kan komma att 
visa vad som är mer eller mindre subjektivt i en skönlitterär text (Beghtol 1994, s. 157–160). 
 
Beghtol har studerat olika analyssystem av fiktion för att identifiera teoretiska och praktiska 
antaganden gällande analys. Hon gör så för att se problemen kring analys av fiktion. Beghtol 
ger exempel på litteratur som hon ser svårigheter med att klassificera t.ex. Ursula K. Le Guins 
The left hand of darkness. Hon låter olika analyssystem klassificera boken och pekar på de 
problem som finns. 
 
Beghtol ser minst tre problem i att analysera skönlitteratur och att extrahera data utifrån 
verket i samband med detta. Först menar hon att det finns saker som inte existerar och som 
saknar namn; som exempel nämner hon ”ents” i Sagan om ringen-trilogin. Ett annat problem, 
som gäller alla fyra generella datakategorier, är att det hela tiden om vartannat existerar 
verkliga och overkliga element. Hon ger exempel från Virginia Woolfs Orlando. 
Huvudpersonen i romanen återföds med ett annat kön, under en annan tidsperiod och på en 
annan plats. Till sist ser hon problem i att det hela tiden finns stor tvetydighet inom 
fiktionsvärlden. Ytterligare ett exempel ges. I romanen The turn of the screw är det omöjligt 
att veta om de spöken som jagar de två barnen verkligen existerar eller inte menar Beghtol 
(1994, s. 131–133).  
 
Nielsen är kritisk till Beghtols negativa inställning. Han påpekar att Beghtol arbetar med fyra 
typer av data i fiktionsdokument: ”person”, ”handling”, ”rum” och ”tid”. Det är just de 
nivåerna som Nielsen beskriver som konkreta nivåer och han menar att det på den här nivån 
inte bör tas upp vad en text handlar om. Han ser den tydligt konkreta inriktningen som 
Beghtols huvudbudskap i hennes huvudverk från 1994. Vid en omedelbar betraktelse ser det 
ut som om det kan vara lätt att uppnå enighet om vad verket refererar till på en denotativ nivå, 
det är därför Beghtol väljer denna nivås element som avsättning för sin klassifikation. När 
man tittar närmare så är det dock inte så lätt att parallellisera fysiska data med lingvistiska 
representationer av samma data (Nielsen 1997a, s. 10–13). Det här påvisar att Beghtols väg att 
komma förbi problematiken kanske inte är så enkel som hon tror. 
 
Skillnaden mellan Pejtersen och Beghtol är stor. Pejtersen vill göra praktiska försök för att 
komma fram till en optimal indexering av skönlitteratur, medan Beghtol anser att inget kan 
göras förrän mer forskning har gjorts. Hon anser att det måste finnas regler för vad som är 
mer eller mindre subjektivt, så länge inte bättre verktyg finns eller mer forskning gjorts så 
menar hon att skönlitteratur inte kan behandlas annorlunda än facklitteratur.  
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4. Teori 
 
 
Indexeringsteoretiker Fredrik W. Lancaster, professor emeritus vid University of Illinois 
Graduate School of Library and Information Science (Norlund 2005), är författare till 
Indexing and abstracting in theory and practice vilken jag i första hand använt som teoretisk 
grund. Där behandlar han indexering generellt, men intresserar sig också specifikt för fiktion, 
där skönlitteratur och film ingår. Han har en användarcentrerad inriktning, vilket gör att jag 
finner hans verk som relevant att använda som teoribakgrund i min uppsats, eftersom min 
undersökning är fokuserad på användarna och deras behov. Jag har till största del koncentrerat 
mig på Lancasters indexeringsteori som behandlar mitt område inom indexeringsteorin, d.v.s. 
skönlitteraturen. Unn Hellsten och Margareta Rosfelt har utarbetat Ämnesordsindexering: en 
handledning, på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. Deras 
teoretiska utgångspunkter har också varit användbara. Även Hans Jørn Nielsens 
användarcentrerade indexeringsteoretiska tankar finns med i kapitlet.  
 
 

4.1 Indexeringsteori 

Ämnesindexering görs i två steg: 
1. Konceptuell analys (ämnesanalys).  
2. Tolkning. 

 
Konceptuell analys innebär att identifiera det ämne som diskuteras eller på annat sätt 
representeras i dokumentet. Intellektuellt gäller det två separata steg, även om de kan göras 
samtidigt. Lancaster menar att indexering ofta görs för en speciell målgrupp och för ett 
speciellt sammanhang (Lancaster 1998, s. 8–11). 
 
Att göra en innehållsanalys innebär att bestämma vad dokumentet handlar om. Hellsten och 
Rosfelt säger att ibland ger inte en kort sammanfattning tillräckligt med underlag för analysen 
(Hellsten & Rosfelt 1997, s. 25). Indexerare har ofta inte möjlighet att läsa dokumentet noga 
från pärm till pärm. Det finns en standard för ämnesindexering som säger att vissa delar bör 
läsas mer noga, såsom titel, abstrakt, summering och sammanfattning. Resten av dokumentet 
kan skumläsas (Lancaster 1998, s. 20). Avgörande för resultatet är huruvida det görs en 
tillräckligt grundlig innehållsanalys (Hellsten & Rosfelt 1997, s. 26), vilket innebär en 
konfliktsituation när det gäller skönlitteratur. Hur ska indexeringen göras grundligt om det 
inte finns möjlighet att läsa hela dokumentet? 
 
Det är ju heller inte någon lösning att lägga på flera ämnesord per dokument, då återvinning 
och identifikation av dokumentet kan bli onödigt komplex. Problemet ligger i den beskrivna 
teorin om den skönlitterära textens särart: förhållandet mellan denotativ och konnotativ nivå, 
betydningspluralitet, problem när texten refererar till yttre världen, läsarens roll m.m. (Nielsen 
1997a, s. 14). 
 
Lancaster påpekar att ju mer specialiserad användaren är inom sitt ämne, desto mer 
specialutformad ska indexeringen vara. I sammanhanget nämner han användarcentrerad 
indexering. Det innebär att indexerarna inte bara måste kunna indexeringens principer utan att 
de också måste känna till intressen och behov hos dem som de indexerar för. Det går också att 
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dra användarcentrerad indexering ännu längre, nämligen genom att se på sökprocessen ur ett 
tidsperspektiv, att en grupp användare senare behöver ungefär samma dokument som tidigare, 
men att sökningen då sker utifrån ett annat sammanhang (Lancaster 1998, s. 9–10). 
 
 

The indexer has to make guesses at what questions the future user of the system will put. Regardless of  
how cleverly guesswork is construed, they are still guesses, while the user approaches the system with his 
own concrete question, and his associations may be different from those of the indexer (Olafsen och Vokac 
1983, s. 294 se Lancaster 1998, s. 13). 

 
  

Det är att göra det lätt för sig om man benämner användarfrågorna som konkreta, eftersom 
många av dem är långt ifrån konkreta. Det är viktigt att betona att det ofta inte är lätt att 
bestämma vad ett arbete som är uppkommet ur fantasin handlar om (Lancaster 1998, s. 13). 
Indexering är mer en subjektiv än en objektiv process. Två personer kan vara oense om vad 
ett dokument handlar om: inter-indexer consistency. Även en enskild individ kan ha olika 
uppfattningar vid olika tidpunkter: intra-indexer consistency (Lancaster 1998, s. 62).  
 
Lancaster påpekar att det är vanligare att en ämnesordslista, d.v.s. ett kontrollerad vokabulär, 
används. Det är viktigt att vokabulären i ämnesordslistan är täckande och specifik och även att 
det finns bra möjligheter att kombinera termer och inte fokusera på varje enskild term i sig. 
Ämnesanalysen får inte bli alltför influerad av vokabulären som sedan används i 
tolkningssteget. Det kan medföra att man automatiskt söker sig till ett ämne som finns med i 
ämnesordslistan och/eller utelämnar ämnen som inte finns med (Lancaster 1998, s. 14–20). 
 
Lancaster diskuterar vilka faktorer som påverkar konsistensen i indexering: 
 
1. Antalet indexeringstermer 
Om indexeringen görs utifrån en topplista, d.v.s. att den viktigaste indexeringstermen kommer 
först, visar det sig att konsistensen är hög för de första termerna. Det kan därför tyckas att ju 
oviktigare termer, ju längre ner på listan, desto sämre konsistens, men detta stämmer bara till 
viss del eftersom det har visat sig att efter att ha följt det traditionella mönstret vänder det 
plötsligt och termer långt ner på listan visar då upp hög konsistens.  
 
2. Kontrollerad vokabulär kontra fri indexering 
Det verkar mer eller mindre självklart att konsistensen blir högre om kontrollerad vokabulär 
används eftersom det blir färre ord att välja mellan än vid fri indexering. Så tycks dock inte 
alltid vara fallet. Om den använda ämnesordslistan saknar ord som indexerarna efterfrågar och 
de därmed blir tvingade att använda ord som de inte egentligen tycker passar, har det visat sig 
att konsistensen i stället blivit lägre med den kontrollerade vokabulären. I min undersökning 
blev konsistensen högre vid användandet av ämnesordslistan men även indexering av en 
kortare text med fria ord gav en relativt hög konsistens. 
 
3. Storlek och specificitet av vokabulär 
Ju fler ord och ju mer specificerad ämneslistan är, desto sämre konsistens. Det är lättare för 
indexerare att vara överens om att en text handlar om t.ex. metallarbete än om vilken typ av 
metallarbete det är frågan om. 
 
4. Ämnets karaktär och dess terminologi 
Lancaster anser att högre konsistens uppnås om indexering görs med konkreta ämnen, såsom 
fysiska objekt eller nämnda individer och att konsistensen minskar om abstraktioner är 
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involverade. Det har visat sig att författare inom humaniora har en tendens att vara oprecisa i 
sin terminologi och ofta vill göra sitt skrivande mer ogenomträngligt än läsbart. Det har även 
gjorts undersökningar som visar att konsistensen inte ökade då ett dokument var lättläst. När 
det gäller skönlitteratur kan det skilja mycket mellan personer som har ett specialintresse i 
ämnet och personer med ett mer allmänt intresse för ämnet ifråga.  
 
5. Faktorer hos indexeraren 
Det är naturligt att förvänta sig att indexerare med liknande bakgrund, t.ex. utbildning, 
erfarenhet och intressen, kan vara benägna att indexera mer konsistent än personer med olika 
bakgrund. Utbildning i indexering kan också ge effekt. Kunskap om ämnet som indexeras är 
också viktigt. Det har enligt Lancaster gjorts undersökningar på detta, men inget riktigt tydligt 
resultat har kunnat uppvisas. Många gånger har andra faktorer gjort resultatet otillförlitligt.  
 
6. Verktyg tillgängliga för indexeraren 
Här kan nämnas uppslags-, ord- och handböcker.  
 
7. Längden på dokumentet som indexeras 
Undersökningar visar att konsistensen blir högre då indexering sker utifrån titel och abstrakt,  
d.v.s. ju kortare texten är, desto bättre konsistens (Lancaster 1998, s. 64–71). Studien visar 
också att konsistensen blev högre då endast baksidestexten läses jämfört med hela boken, i det 
fall då personerna fick välja ord fritt. 
 
Lancaster använder ordet about i betydelsen ”möjlighet att ge information om”. Som ett 
exempel säger han: ”Om vissa lär sig något om jordbruk genom att läsa en bok eller se en film 
så skulle jag säga att boken/filmen handlar om jordbruk. Men hur ställer man sig då till om en 
historia utspelar sig på ett jordbruk eller att huvudpersonen är jordbrukare, handlar 
boken/filmen då också om jordbruk?” Studier av indexeringskonsistens har visat att olika 
indexerare har svårt att enas fullständigt om vilka termer som ska kopplas till ett speciellt 
avsnitt, även när ämnet som behandlas är relativt konkret. I de fall där det är fråga om 
imaginära arbeten är chansen att hitta överensstämmelse dessutom mycket mindre. 
 
Lancaster diskuterar det faktum att problemen med att indexera texter uppkomna ur fantasin 
är annorlunda än vid mer verklighetsnära texter. De två texterna är skapade utifrån olika 
avsikter: den första för att inspirera, den andra för att informera. Om den första också visar sig 
vara informativ och den andra också inspirerande så är det bara en tillfällighet. Skillnaden 
mellan att indexera texter uppkomna ur fantasin och texter baserade på fakta är att den första 
indexeringen innebär mer subjektivitet.  
 
Indexeringsstudier visar att indexerare ofta har olika åsikter om ifall en viss term ska knytas 
till ett speciellt dokument eller inte. Det visar sig speciellt vid termer som anger känsla eller 
kvalitet, som t.ex. avundsjuka, ambition och snålhet. Om en faktabok handlar om avundsjuka, 
så framgår det i texten. Om den handlar om svartsjuka så framgår det. Ett skönlitterärt verk 
kan däremot handla om både avundsjuka och svartsjuka utan att orden ens behöver nämnas i 
texten. Så fort indexeraren har uppfattat temat så står hon fortfarande inför problemet att skilja 
mellan avundsjuka och svartsjuka. Det är inte något som alla gör enkelt.  
 
Troligtvis medför arbeten som uppkommit ur fantasin större svårigheter att indexera än andra 
typer av publikationer. Konsistensen blir troligtvis lägre, om inte en liten kontrollerad 
vokabulär med breda termer använts. Ett annat problem är att skumläsning av fiktion i 
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indexeringssyfte inte är så enkelt. Indexeraren är inte heller hjälpt av rubriker eller 
underrubriker som ger hjälp vid indexering av andra publikationstyper. 
 
Två viktiga aspekter vid ämnesordsindexering är: 

1. Vem ska göra indexeringen?  
2. Vilka policys ska indexerarna följa? 

 
En god indexerare måste nödvändigtvis inte vara en ämnesexpert och en ämnesexpert måste 
inte nödvändigtvis vara en god indexerare. 
 
Två saker som avgör hur resultatet blir är: 

1. Hur grundligt indexeringen sker (hur många termer som används, enligt Lancaster). 
2. Specificiteten i de använda termerna. 

 
Hög grundlighet gör det lättare att hitta lättare. Med bra indexeringspraktik menar Lancaster 
att indexera dokumentet med den mest specifika term som texten handlar om (Lancaster 1998, 
s. 192–201). Den viktigaste principen för ämnesindexering kommer från Cutter, som redan år 
1876 menade att ett ämne ska indexeras under det mest specifika begrepp som fullständigt 
täcker ämnet. Om en artikel handlar om kultivering av apelsiner ska den indexeras med 
apelsiner hellre än under citrusfrukt eller frukt (Lancaster 1998, s. 28). Detta måste dock ske 
med sunt förnuft. Säger oss inte intuitionen att filmen Lassie bör indexeras under hundar och 
inte under collier (Lancaster 1998, s. 196)? Det finns även en risk för att valet av 
indexeringsord blir alltför sofistikerat, vilket kan leda till att ingen någonsin kan finna 
dokumentet. Det är viktigt att hitta så specifika ord som möjligt för att uttrycka bokens 
ämnesinnehåll, men det är också viktigt att tänka på att indexeringssystemet är stort och har 
en allmän inriktning. Så undvik att vara alltför fastlåst i specificeringsprincipen och skapa i 
första hand goda sökmöjligheter för användarna (Hellsten & Rosfelt 1997, s. 26–28).  
I min undersökning ser jag att alltför specifika begrepp ger en lägre konsistens.   
 
Indexeringsteori gällande skönlitteratur rör sig mycket kring fantasi och fakta och huruvida 
det är möjligt att komma överens om gemensamma begrepp för någonting som kan ses som 
subjektivt. 
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5. Metod 

5.1 Informanterna 

I valet av personer till min undersökning frågade jag personer som jag trodde kunde 
vara intresserade av att delta. Det blev också så att jag fick tag på personer utanför min 
bekantskapskrets som jag inte kände personligen. 
 
Trots att jag anser att mina instruktioner till undersökningsdeltagarna var enkla att följa, 
var det fyra personer av elva som misslyckades med att genomföra uppgiften. En 
person hörde aldrig av sig, en annan läste boken och tyckte den var bra men utan att 
återkomma med indexeringsord. En tredje person gick inte att nå via e-post och det 
gjorde att jag inte fick indexeringsorden i den ordning som krävdes. Den sista glömde 
att indexera i det andra steget, vilket gjorde hennes resultat oanvändbart i 
undersökningen. Tre av dessa fyra personer var män, vilket gör att könsfördelningen 
hade blivit bättre om de hade varit inkluderade i undersökningen.  
 
Till sist återstår sju deltagare med korrekt indata till undersökningen. Fem är kvinnor 
och två är män. Åldern varierar mellan cirka 30 och 55 år. Alla personer arbetar, men 
en av dem studerar samtidigt på deltid. Tre personer har en mer kulturinriktad 
arbetsprofil, varav en dessutom har lång arbetserfarenhet inom servicenäringen. De 
övriga har mer kontorsinriktat arbete, tre av dem inom IT-sektorn. En av personerna är 
född utanför Sverige, närmare bestämt i ett östeuropeiskt land. En är född och 
uppvuxen på en mindre ort medan de övriga till största del är storstadsmänniskor. Min 
förhoppning är att de kan utgöra ett bra underlag för min undersökning 
 
 

5.2 Undersökningen 

Jag har valt en relativt nyutgiven bok där författaren inte är välkänd, detta för att 
undvika att personerna har förutfattade meningar om boken. Boken Klippdockan av 
Cecilia Dahlheim kan kanske närmast beskrivas som en nutidsskildring i storstadsmiljö 
och är inte helt lätt att genreklassificera. Min tanke vid valet av bok var också att 
informanterna inte direkt skulle kunna placera boken i ett speciellt fack, utan att den 
skulle kunna fånga upp olika tankar hos olika personer, vilket kan ses som en vanlig 
företeelse vid läsning av skönlitteratur. 
 
I första steget läser de bokens baksidestext (se bilaga 2) och därefter gör de en  
ämnesordsindexering med tio valfria ord. I andra steget läser de hela boken och gör sedan 
återigen en indexering med tio valfria ord. Nu går det att se om konsistensen blir högre eller 
lägre om hela boken lästs, jämfört med om endast läsning av baksidestexten gjorts. För att se 
hur ämnesordslistan fungerar får personerna i det tredje steget välja indexeringsord utifrån Att 
indexera skönlitteratur.  
 
De första två fria indexeringarna kan sägas ge ord som personen kan tänka sig att söka på när 
de letar efter Klippdockan eller en liknande bok i en OPAC. Därför är det också intressant att 
se i hur hög grad de första fria ordvalen i steg 1 och 2 överhuvudtaget finns med i Att indexera 
skönlitteratur. Om de flesta ord saknas har vi ett problem som jag ser det. D.v.s. om Att 
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indexera skönlitteratur innehåller ämnesord som inte känns naturliga för användaren att 
använda i en söksituation, eller om innehållet i ämnesordslistan inte är känd för användaren i 
söksituationen, blir sökningen svår att göra. 
 
För att undersöka den nuvarande indexeringen i befintliga söksystem för boken Klippdockan 
har jag jämfört indexeringen som gjorts av informanterna med BTJ:s och Mölndals 
indexering av boken. Konsistensen räknas fram genom att jämföra varje persons ordval med 
den indexering som idag finns för boken. Därigenom kan man se hur stor chansen är att 
försökspersonerna får träff på boken Klippdockan vid en sökning på de ämnesord som de valt 
i de båda indexeringssystemen.  
 
För att återkomma till steg 1 vill jag göra ett förtydligande gällande baksidestext kontra 
sambindningsrecension. I undersökningen får informanterna i första steget indexera utifrån 
baksidestexten. Den är kortfattad, innehåller cirka 150 ord och kan ha värderande omdömen, 
såsom utdrag från en tidningsrecension. BTJ indexerar utifrån sambindningsrecensionen (se 
bilaga 2) som är en kortare sammanfattning av boken på cirka 100–150 ord. Den innehåller 
även ett personligt omdöme av boken. Dessa recensioner publiceras i BTJ-häftet som också är 
underlag för biblioteken vid beställning av nya böcker.5 Det finns många anledningar till att 
informanterna har läst och indexerat utifrån baksidestexten medan BTJ indexerar utifrån 
sambindningsrecensionen. Vanliga orsaker till att någon blir intresserad av en bok kan vara att 
någon kort berättar om den, att personen läser en recension av boken, eller att personen läser 
baksidan av en bok och tycker den verkar intressant. Därför såg jag baksidestexten som ett 
relevant val av underlag för informanterna att läsa för att få en grundkunskap om den bok som 
de förväntas söka fram. Dessutom har den vanliga biblioteksbesökaren normalt inte tillgång 
till sambindningsrecensionen. En situation som inte normalt kan uppstå i verkligheten skulle 
ha inträffat om informanterna hade indexerat utifrån sambindningsrecensionen. 
 
Förutom att räkna fram terminologisk konsistens, då exakta ord jämförs med varandra, har 
jag valt att dela in ord i synonymgrupper. Saarti benämner begreppet semantisk konsistens, 
vilket bl.a. innefattar koncept och klasser (Saarti 2001, s. 51). Tanken är att det i ett framtida 
söksystem kommer att vara möjligt att göra en sådan gruppering och därmed ge en möjlighet 
till ökad konsistens, eftersom det då inte längre krävs att man måste hitta exakt rätt 
indexeringsord vid söktillfället. Det innebär att det räcker med att få träff på ett ord i gruppen 
för att man ska hitta boken. I bilaga 3 finns indelningen av synonymgrupperna för varje steg. 
Det kan tyckas vågat att jag på egen hand bestämmer vilka ord som ska grupperas 
tillsammans. Jag har dock följt vissa principer som jag redovisar i definitioner och i kapitel 
2.1. Grupperingen i synonymgrupper gör att användarens sökval skulle få mycket större 
möjlighet till sökträff och att det inte längre ställs lika stora krav på att användaren vet exakt 
vilka sökord som måste användas.   
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Telefonsamtal med Lennart Enge, BTJ [2007-03-29] 
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5.3 Konsistensmetod 

Inledning 
 
Den konsistensmetod som jag använt är lämplig när flera informanter indexerat och ett 
konsistensvärde ska räknas fram. Den har tidigare använts i forskningssammanhang av Saarti 
år 2002. Saarti nämner att metoden också används i tidigare forskning i samband med 
konsistensberäkning av Iivonen, 1993 och 1995 samt av Saracevic, 1984 (Saarti 2002b, s. 54).  
 
Varje informants ordval har jämförts i par med en annan informants. Antalet identiska 
ämnesord som använts av båda informanterna divideras med det totala antalet ämnesord som 
använts av den informant som uträkningen just då görs för. När båda informanternas resultat 
har räknats ut och summerats, divideras resultatet med två (se exempel nedan). Alla 
informanter jämförs på så sätt parvis med varandra. Varje informant får därmed sitt eget 
konsistensresultat. När alla informanter har jämförts med varandra läggs summan ihop och 
divideras med antalet informanter i undersökningen, vilket i mitt fall blir sju. Det ger 
konsistensen för alla personer i det aktuella steget. Uträkningen görs på samma sätt för alla tre 
steg i undersökningen för att konsistensen ska kunna jämföras stegen emellan. 
 
Även synonymgruppsord jämförs med varandra i varje steg och konsistensen räknas fram på 
samma sätt för dem. Det ingår alltså dels en summa för exakta ord, och dels en summa för 
synonymgruppsord i uträkningen av synonymgrupper. Således adderas dessa två 
konsistensvärden och summan ger konsistensresultatet för synonymgruppen. Se bilaga 4 för 
en detaljerad beskrivning. 
 
Några riktmärken kan vara bra att ha för att ge en uppfattning om hur nivån på 
konsistensvärdet är utifrån den framräknade siffran. Ett konsistensvärde på 1,0 betyder full 
konsistens, d.v.s. att informanterna är helt överens om vilka ord som valts. Ett 
konsistensvärde på 0 innebär total avsaknad av konsistens, d.v.s. att informanterna inte hade 
ett enda ord gemensamt i uppfattningen av hur boken skulle kunna indexeras. Om 
konsistensen är 0,5, d.v.s. om informanterna har 5 av 10 ord gemensamt, tolkar jag det som en 
bra konsistens i sammanhanget.     
 
 
Exempel på beräkning av konsistensen mellan två informanter 
 
Resultat 1 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och B 
                    Det totala antalet ämnesord som används av informant A      
 
Resultat 2 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och B 
                    Det totala antalet ämnesord som används av informant B 
 
Konsistensen för de två informanterna =  Resultat 1 + Resultat 2    
                                                      2    (Saarti 2002b, s. 54) 
 
Informant A                    Informant B 
Ångest           Vänskap              
Utbränthet   Besvikelse 
Psykoterapi   Ensamhet 
Syskonrelationer  Hopplöshet 



 36

Svek   Skuldkänslor 
Livskriser   Ångest 
Depression (psykiatri)  Depression (psykiatri) 
Arbetskonflikter  Syskonrelationer 
Könsroller   Utbrändhet 
Unga vuxna   Sorg 
 
Informant A 
0,4   =   4 
             10      
 
Informant B 
0,4   =   4 
             10      
 
Konsistensen för informant A och B räknas fram: 
0,4   =   0,4 + 0,4                            
                   2 
 
Konsistensen blir 0,4. 
 
 
Exempel på beräkning av konsistensen mellan en informant och BTJ:s 
indexering 
 
Här innehåller de olika grupperna olika antal indexeringsord. Detta innebär att de båda 
divisionerna görs med olika parametrar. Nämnaren är 10 i det fall som gäller en person och 5 
när det gäller BTJ:s indexering. 
 
 
Resultat 1 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och BTJ 
                    Det totala antalet ämnesord som används av informant A      
 
Resultat 2 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och BTJ 
                    Det totala antalet ämnesord som används av BTJ 
 
Konsistensen för informant A och BTJ = Resultat 1 + Resultat 2     
                                                      2  (Saarti 2002b, s. 54) 
 
Informant A                                     BTJ:s indexeringsord  
Kvinnorollen Kvinnorollen 
Frigörelse Utbrändhet 
Identitetssökande Kvinnoskildringar
Personlig utveckling Skönlitteratur 
Självrannsakan Romaner 
Självständighet  
Systrar  
Rotlöshet  
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Utbrändhet  
Ångest 
 
Informant A 
0,2   =   2 
             10      
 
BTJ 
0,4   =   2 
             5      
 
Konsistensen informant A och BTJ räknas fram:
0,3   =    0,2 + 0,4                            
                    2 
 
Konsistensen blir 0,3. 
 
  
Exempel på beräkning av konsistensen mellan en informant och Mölndals 
indexering 
 
Även här innehåller de olika grupperna olika antal indexeringsord. Detta gör att de båda 
divisionerna görs med olika parametrar. Nämnaren är 10 i det fall det gäller en informant och 
7 när det gäller Mölndals indexering. 
 
 
Resultat 1 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och Mölndal 
                    Det totala antalet ämnesord som används av informant A      
 
Resultat 2 = Antalet identiska ämnesord som används av informant A och Mölndal 
                    Det totala antalet ämnesord som används av Mölndal 
 
Konsistensen för informant A och Mölndal = Resultat 1 + Resultat 2    
                                                             2      (Saarti 2002b, s. 54) 
 
Informant A                 Mölndal 
Vänskap Kvinnoskildring 
Besvikelse Sekelskiftet 2000 
Ensamhet Sverige 
Hopplöshet Karriärskildring 
Skuldkänslor Utbrändhet 
Ångest Sjukdom 
Depression (psykiatri) Identitetssökande 
Syskonrelationer  
Utbrändhet  
Sorg 
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Informant A 
0,1   =   1 
             10      
 
Mölndal 
0,14   =   1 
               7      
 
Konsistensen för informant A och Mölndal räknas fram: 
0,12   =   0,1 + 0,14                            
                     2 
 
Konsistensen blir 0,12. 
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6. Resultat 
 
 
Nedan presenteras resultatet av de olika beräkningar som har gjorts utifrån undersökningen. 
Detta utgör grunden för att besvara frågeställningarna. Även analys och diskussion görs i 
detta kapitel. I slutet av kapitlet sammanfattas resultatet. 
 
 

6.1 Jämförelse informanterna emellan  

Om terminologisk konsistens undersöks (då exakta ord jämförs med varandra) blir den 
resulterande konsistensen för de olika stegen: 
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,09. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,06. 
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,19. 
 
Gällande terminologisk konsistens blev konsistensen bäst då informanterna har läst hela 
boken och ämnesordslista har använts (steg 3). Ämnesordslistan tycks ha en sammanhållande 
effekt. 
 
Om ämnesorden grupperas i synonymgrupper (se bilaga 3) blir den resulterande 
konsistensen för de olika stegen:  
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,31. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,24.  
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,31.  
 
När gruppering i synonymgrupper gjorts blev konsistensen generellt högre, vilket var ett 
väntat resultat. Vad som är märkbart är att konsistensen blir densamma i steg 1 (då endast 
baksidestexten lästs) och i steg 3 (då hela boken lästs och ämnesordslista används). Det som 
förstås spelar roll är hur orden grupperas i synonymgrupperna, men de är ju ändå grupperade 
på ett likvärdigt sätt i de olika stegen. Skillnaden ligger i att olika ord ingår i de båda stegen, 
eftersom fri indexering används i steg 1 och ämnesordslistan används i steg 3. Ett annat sätt 
att gruppera skulle naturligtvis ha gett ett annat resultat och kan vara en av förklaringarna till 
att mönstret inte följdes utifrån den terminologiska konsistensen (se ovan). Det viktigaste, 
som jag ser det, är att gruppering av ord i synonymgrupper ger en generellt högre konsistens. 
För att sökresultatet ska vara tillförlitligt i ett framtida söksystem måste stor noggrannhet 
läggas ner på grupperingen av ord. 
 
Se bilaga 5 för varje informants konsistensresultat. Se bilaga 4 för en detaljerad jämförelse då 
informant A jämförs med alla informanter.  
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6.2 Jämförelse med BTJ:s indexering 

BTJ ämnesordsklassificerar boken med följande ord: kvinnorollen, utbrändhet, 
kvinnoskildringar, skönlitteratur och romaner. Utifrån dessa indexeringsord i jämförelse med 
informanternas ämnesordsval räknas konsistensen fram. 
 
Om terminologisk konsistens undersöks (då exakta ord jämförs med varandra) blir den 
resulterande konsistensen för de olika stegen: 
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,06. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,04. 
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,19. 
 
Mönstret upprepar sig från jämförelsen informanterna emellan (se kapitel 6.1) och 
konsistensen blev alltså bäst då informanterna läst hela boken och ämnesordslista har använts 
(steg 3). Ämnesordslistan tycks också nu ha en sammanhållande effekt. Gällande 
terminologisk konsistens blev denna lägre för steg 1 och 2 än när informanterna jämförs med 
varandra, i steg 3 är konsistensen densamma. 
 
Om ämnesorden grupperas i synonymgrupper (se bilaga 3) blir den resulterande 
konsistensen för de olika stegen:  
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,39. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,25. 
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,25. 
 
Här märks ett trendbrott. Det visar sig att BTJ:s indexering i steg 3 ger en lägre konsistens då 
gruppering i synonymgrupper gjorts, d.v.s. då ämnesord valts ur Att indexera skönlitteratur 
(se bilaga 5). Konsistensen är lika i steg 2 och 3. Förväntat var alltså att steg 3 skulle ha haft 
högre konsistens. Det kan återigen vara grupperingen av synonymgrupperna som är orsaken 
till den oväntade siffran.  
 
 

6.3 Jämförelse med Mölndals indexering 

I Mölndal indexeras boken med följande ord: kvinnoskildring, sekelskiftet 2000, Sverige, 
karriärskildring, utbrändhet, sjukdom och identitetssökande. Utifrån dessa indexeringsord i 
jämförelse med informanternas ämnesordsval kan konsistensen räknas fram. 
 
Om terminologisk konsistens undersöks (då exakta ord jämförs med varandra) blir den 
resulterande konsistensen för de olika stegen: 
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,05. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,03. 
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,12. 
 
Ännu en gång upprepar sig mönstret från jämförelsen informanterna emellan (se kapitel 6.1) 
och även i jämförelsen med BTJ (se kapitel 6.2) och konsistensen blev alltså bäst då 
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informanterna läst hela boken och ämnesordslista har använts (steg 3). Ämnesordslistan tycks 
återigen ha en sammanhållande effekt. Alla tre steg gällande Mölndals indexering av 
terminologisk konsistens blev lägre än när informanterna jämförs med varandra. 
 
Om ämnesorden grupperas i synonymgrupper (se bilaga 3) blir den resulterande 
konsistensen för de olika stegen:  
I steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,41. 
I steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts, blev konsistensen: 0,31.  
I steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts, blev 
konsistensen: 0,43. 
 
Till skillnad från BTJ:s steg 3 gällande grupperade ord ger Mölndals indexeringsord i högre 
grad utrymme för gruppering i synonymgrupper (se bilaga 5). Även steg 1 och 2 har en högre 
konsistens än BTJ:s motsvarande steg. En fördel med Mölndals indexering är att den 
innehåller sju ord i stället för BTJ:s fem. Trots den positiva faktorn tycks det inte höja 
Mölndals terminologiska konsistens.  
 
 

6.4 Jämförelse med Att indexera skönlitteratur  

Steg 1, när baksidestexten lästs och indexering sker med fria ord 
 
22 av 55 sökord i steg 1 fanns i Att indexera skönlitteratur = 40 %.  
 
Det ser ut som om det finns en risk för att användaren får söka ett antal gånger innan 
personen ens lyckas hitta ett ord som finns i Att indexera skönlitteratur. När den som söker 
sedan lyckas hitta ett ord som finns i ämnesordslistan gäller det också att den bok som söks är 
indexerad på just det ordet. Det innebär att sökningen kan fortsätta att fallera tills båda 
parametrarna stämmer: 1) ordet finns i Att indexera skönlitteratur; 2) boken är indexerad med 
exakt det ordet. Det finns en risk att användaren ger upp innan dess.  
 
 
Steg 2, när hela boken lästs och indexering sker med fria ord 
 
18 av 60 sökord i steg 2 fanns i Att indexera skönlitteratur = 30 %. 
 
I detta steg är det ännu sämre konsistens mellan användarnas ordval och innehållet i 
ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur. Det är då personerna gör en sökning efter att ha 
läst hela boken, jämfört med om de endast läst baksidestexten (steg 1). Det kan vara så att 
användarna får fler idéer om nya ord som inte finns i Att indexera skönlitteratur när de fått 
mer information om vad verket innehåller. Med andra ord ser det ut som om det är svårare att 
söka fram en bok som användaren har mer information om. En förklaring kan vara att det är 
lättare att välja fel när man har mer information och därmed fler begrepp att välja på, eftersom 
kunskapen om verket är större än i steget innan. 
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Steg 3, när hela boken lästs och indexering sker med Att indexera skönlitteratur 
 
51 av 51 sökord i steg 3 fanns i Att indexera skönlitteratur = 100 %. 
 
Här blir resultatet självklart 100 % eftersom endast ord ur Att indexera skönlitteratur har 
använts. De försök användaren måste göra för att hitta ett giltigt indexeringsord i 
ämnesordslistan behövs alltså inte i detta steg. Däremot måste användaren fortfarande gissa 
sig till vilka indexeringsord som boken de söker är indexerad med. Här märks tydligt fördelen 
med att ge användaren information om vilka ord som ingår i ämnesordslistan innan sökningen 
påbörjas. Alla sökförsök som krävs för att hitta de 40 % respektive 30 % av ord i sökningarna 
ovan behövs alltså inte i det här steget. 
 
 

6.5 De mest frekvent använda orden i varje steg 

Steg 1, när baksidestexten lästs och indexering sker med fria ord 
 
4 gånger  Kvinna  
3 gånger  Självinsikt  
3 gånger  Utbrändhet  
2 gånger  Depression  
2 gånger  Föräldrar  
2 gånger  Känslor  
2 gånger  Livet  
2 gånger  Livskris  
2 gånger  Press  
2 gånger  Relationer  
1 gång  "vara till lags"  
1 gång  Arbete  
1 gång  Att lyckas  
1 gång  Beteendeförändring  
1 gång  Drivkrafter  
1 gång  Familj  
1 gång  Framgångsrik  
1 gång  Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen)  
1 gång  Hitta sig själv  
1 gång  Höga krav (och ambitioner)  
1 gång  Karriär  
1 gång  Krav  
1 gång  Kris  
1 gång  Kvinnoroll  
1 gång  Leta  
1 gång  Lycka  
1 gång  Marionettliv  
1 gång  Modernt levnadssätt  
1 gång  Modernt liv  
1 gång  Målmedvetenhet  
1 gång  Omprogrammera  
1 gång  Otillräcklighet  
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1 gång  Personlig berättelse  
1 gång  Relationsproblem  
1 gång  Reparation  
1 gång  Samtid  
1 gång  Sjukskrivning  
1 gång  Självförverkligande  
1 gång  Självhjälp  
1 gång  Självkritik  
1 gång  Självkännedom  
1 gång  Självkänsla  
1 gång  Självutveckling/kännedom  
1 gång  Stress  
1 gång  Styrka  
1 gång  Tankemönster  
1 gång  Trasiga relationer  
1 gång  Ung  
1 gång  Ung kvinna  
1 gång  Utbränd  
1 gång  Utmaningar  
1 gång  Utveckling  
1 gång  Våga  
1 gång  Vägval  
1 gång  Välbefinnande  
1 gång  Ångest  
 
1 av orden förekom 4 gånger 
2 av orden förekom 3 gånger 
7 av orden förekom 2 gånger 
46 av orden förekom 1 gång 
 
 
Steg 2, när hela boken lästs och indexering sker med fria ord 
 
3 gånger  Depression  
3 gånger  Livskris  
2 gånger  Kvinna  
2 gånger  Kärlek  
2 gånger  Utbrändhet  
2 gånger  Vänner  
2 gånger  Ångest  
1 gång  Ansvar  
1 gång  Arbetsförhållande  
1 gång  Arbetsorganisationsproblematik  
1 gång  Att inte kunna välja själv  
1 gång  Att inte orka  
1 gång  Behandling  
1 gång  Duktighetssyndrom  
1 gång  Dåligt självförtroende  
1 gång  Familj  
1 gång  Familjekonflikt  
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1 gång  Fel prioritering  
1 gång  Feminism  
1 gång  Gemenskap  
1 gång  Hjälplöshet  
1 gång  I-landsproblem  
1 gång  Karriär  
1 gång  Klippdocka  
1 gång  Konflikter  
1 gång  Krav  
1 gång  Kvinnoroller  
1 gång  Känna sig sviken  
1 gång  Kärlekslängtan  
1 gång  Livslärande  
1 gång  Marknadsföring  
1 gång  Misslyckanden  
1 gång  Moderna samhällets krav  
1 gång  Modernt liv  
1 gång  Obalans i livet  
1 gång  Osjävlständighet  
1 gång  Press  
1 gång  Reklam/konsultvärlden  
1 gång  Relationer  
1 gång  Relationer (såväl arbetsmässiga som privata)  
1 gång  Singel  
1 gång  Sjukdomsinsikt  
1 gång  Självbild  
1 gång  Självinsikt  
1 gång  Självkänsla  
1 gång  Självutveckling  
1 gång  Skitsnack på jobbet (mobbing)  
1 gång  Stockholm  
1 gång  Storstadsliv  
1 gång  Stress  
1 gång  Tomhet  
1 gång  Ung kvinna  
1 gång  Utbränd  
1 gång  Utveckling  
1 gång  Vara under press  
1 gång  Vasastan  
1 gång  Vuxenmobbing  
1 gång  Vänskap  
1 gång  Yrkeskarriär  
1 gång  Ömtålig  
1 gång  Övervinna  
 
2 av orden förekom 3 gånger 
5 av orden förekom 2 gånger 
54 av orden förekom 1 gång 
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Steget innehåller den minst sammanhållna gruppen av ord. Jag grundar det på att det är mest 
antal ord i gruppen ”ord som förekommer endast en gång”. Det beror, som jag ser det, dels på 
att Att indexera skönlitteratur inte har använts i indexeringen, dels på att en längre text lästs. 
Samma tendens visas här i steg 2 som i de tidigare resultaten gällande steg 2. 
 
 
Steg 3, när hela boken lästs och indexering sker med Att indexera skönlitteratur 
 
7 gånger  Utbrändhet (stavfelet Utbränthet medräknad)  
4 gånger  Personlig utveckling  
3 gånger        2000-talet 
3 gånger  Depression  
3 gånger  Ångest  
2 gånger  Kvinnorollen  
2 gånger Livskriser 
2 gånger      Stress  
2 gånger      Syskonrelationer  
1 gång  Affärsvärlden  
1 gång           Anhörigvård  
1 gång           Arbetskonflikter  
1 gång           Barer  
1 gång           Besvikelse  
1 gång           Debutverk  
1 gång           Ensamhet  
1 gång           Ensamstående kvinnor  
1 gång           Familjekonflikter  
1 gång           Familjen  
1 gång           Frigörelse  
1 gång           Generationsromaner  
1 gång           Hopplöshet  
1 gång            Identitetssökande  
1 gång           Kontorsmiljö  
1 gång           Kvinna  
1 gång           Kärleksförhållanden  
1 gång           Könsroller  
1 gång           Livskris  
1 gång           Mardrömmar  
1 gång           Medelklassmiljö  
1 gång           Psykoterapi  
1 gång           Relationer  
1 gång           Relationsroman  
1 gång           Ridning  
1 gång           Rotlöshet  
1 gång           Singelliv  
1 gång           Självförtroende  
1 gång           Självrannsakan  
1 gång           Självständighet  
1 gång           Skuldkänslor  
1 gång           Skönlitteratur  
1 gång           Sorg  
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1 gång           Sorgearbete  
1 gång           Storstadsliv  
1 gång           Svek  
1 gång           Sverige  
1 gång           Systrar  
1 gång           Terapi  
1 gång           Unga vuxna  
1 gång           Vardagsliv  
1 gång           Vänskap  
 
1 av orden förekom 7 gånger 
1 av orden förekom 4 gånger 
3 av orden förekom 3 gånger 
4 av orden förekom 2 gånger 
42 av orden förekom 1 gång 
 
Steget innehåller den mest sammanhållna gruppen av ord. Jag grundar det på att det är minst 
antal ord i gruppen ”ord som förekommer endast en gång”. Det beror, som jag ser det, till stor 
del på att Att indexera skönlitteratur har använts i indexeringen. Samma tendens visas här för 
steg 3 som för de tidigare resultaten gällande steg 3. 
 
 

6.6 Summering 

De olika steg som ingick i undersökningen var: 
Steg 1, när baksidestexten lästs och indexering med fria ord gjorts. 
Steg 2, när hela boken lästs och indexering med fria ord gjorts. 
Steg 3, när hela boken lästs och indexering med Att indexera skönlitteratur gjorts.  
 
Vid en jämförelse av konsistensen i de olika stegen informanterna emellan blev det sämst 
konsistens då informanterna läst hela boken och fritt fått välja ord (se bilaga 5 och kapitel 
6.1). Bäst konsistens blev det då hela boken lästs och informanterna indexerat med en 
ämnesordslista. Dock blev konsistensen exakt lika i det fall då orden grupperats i 
synonymgrupper och endast baksidestexten lästs, samt då hela boken lästs och indexering 
med ämnesordslista gjorts. Det är möjligt att kvaliteten på ord ändå kan skilja sig åt, trots att 
konsistensen i de två fallen var densamma. Kan det vara så att orden är mer ”korrekta”, d.v.s. 
ger en bättre bild av vad boken handlar om, då hela boken har lästs? Min åsikt är att 
möjligheten är större att välja mer passande ämnesord om hela boken har lästs. Frågan kan 
dock inte besvaras fullt ut inom ramen för denna uppsats, eftersom jag inte går in på en analys 
av de enskilda orden. 
 
När informanterna jämfördes med BTJ:s  och Mölndals indexeringsord blev det ingen stor 
skillnad mellan steg 1 och steg 2, d.v.s. då informanterna fick välja ord fritt (se bilaga 5 samt 
kapitel 6.2 och 6.3). Det som kan nämnas är att Mölndals indexeringsord tycks passa bättre 
för gruppering i synonymordgrupper än BTJ:s i de två första stegen. I steg 3 märks dock en 
större skillnad. Vid jämförelse av terminologisk konsistens i steg 3 framgår det att BTJ:s 
indexeringsord oftare förekommer exakt hos personernas ordval än Mölndals. Det är kanske 
inte så konstigt eftersom både informanterna och BTJ:s indexeringspersonal valde 
indexeringsord utifrån samma ämnesordslista: Att indexera skönlitteratur. Intressant nog, när 
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det gäller konsistensen vid indelning i synonymgrupper visar det sig att konsistensen för 
Mölndals indexeringsord är mycket högre (0,43) än BTJ:s (0,25). Det tycks vara så att orden i 
Mölndals indexering synonymgruppsmässigt mer liknar de ordval som informanterna har 
gjort. Detta tycks endast gälla synonymgruppsresultatet. Mölndal har också sju 
indexeringsord medan BTJ har fem, vilket ökar möjligheten till högre konsistens.  
 
En intressant iakttagelse måste tilläggas beträffande steg 1 och 2 gällande BTJ:s indexering 
och angående alla steg för Mölndal gällande terminologisk konsistens. Resultatet är där 
likvärdigt med det konsistensresultat för samma steg som uppnåddes då informanterna 
jämfördes med varandra. Här märks det att användarna i min undersökning indexerar för sin 
egen grupp, på samma sätt som indexerarna/bibliotekarierna gör i Forsberg och Humlesjös 
studie.   
 
I 40 % av fallen återfanns informanternas sökord i Att indexera skönlitteratur i steg 1 (se 
kapitel 6.4). Det ser jag som ett svagt resultat. Det kan behövas flera sökförsök innan 
personen hittar ett sökord som är ett godkänt indexeringsord i Att indexera skönlitteratur. I 
steg 2 var resultatet ännu sämre: 30 %. Det tycks vara så personerna får nya idéer om ord då 
hela boken har lästs och tyvärr finns ofta inte de orden med i Att indexera skönlitteratur. I 
steg 3 var förstås överensstämmelsen 100 % då endast ord ur Att indexera skönlitteratur har 
använts. Det sista steget visar det resultat som alltid kan uppnås om användarna från början 
har information om vilka indexeringsord som ingår i det system där de gör sin sökning. En 
praktisk hjälp för att uppnå detta kan vara att ha ämnesordslistor utlagda vid sökterminalerna, 
eller en lista på skärmen i söksystemet. Naturligtvis återstår fortfarande att komma fram till 
vilka ämnesord boken som söks har, vilket förstås kan resultera i ytterligare ett antal försök. 
Jag menar att med information om vilka indexeringsord som används kommer antalet 
sökförsök som behöver göras med all sannolikhet att minska. 
 
Utifrån att ha tittat på de mest frekvent använda orden i varje steg tycker jag mig se att den 
mest sammanhållna gruppen av ord finns i steg 3, tätt följt av steg 1 (se kapitel 6.5). Med 
detta menar jag att det i steg 2 går att se att spridningen av olika ord är större. Min tolkning av 
detta är att det i steg 2 helt enkelt är för svårt att hålla ihop indexeringsbegreppen, på grund av 
att personerna: 1) har läst en större mängd text som är tolkningsbar; 2) har fått välja ord helt 
fritt. Jag ser att samma resultat går igen i de tidigare jämförelserna gällande steg 2 (när 
personer jämförs med varandra och när orden jämförs med Mölndals indexering), där den 
sämsta konsistensen också visar sig i samma steg.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 
 
I slutsatsavsnittet tar jag upp det som jag har kommit fram till specifikt i min undersökning 
och relaterar detta till indexeringsteori. I diskussionsavsnittet tar jag också upp 
förbättringsförslag gällande indexering av skönlitteratur, men då mer generellt utifrån 
uppsatsen som helhet. Till sist ger jag förslag till vidare forskning. 
 
 

7.1 Slutsatser av undersökningen 

Jag har i min undersökning kommit fram till att ämnesordslistan är ett viktigt verktyg i 
indexeringsprocessen. När det gäller indexering av skönlitteratur har den en speciell funktion 
eftersom den också, till viss del, måste vara anpassad till termer som inte enbart beskriver 
fakta. I arbetet med undersökningen har det framkommit flera faktorer som med stor 
sannolikhet skulle förbättra sökprocessen för skönlitteratur. Ett bra och enkelt sätt är att lägga 
ut alfabetiska ämnesordslistor vid låntagarnas terminaler för att ge information om vilka 
sökord som används. En annan möjlighet är att det ges möjlighet att skriva ut ordlistorna eller 
att se dem direkt på skärmen. Detta ökar konsistensen genom att användarna informeras om 
vilka ord som kan användas. Undersökningen visar att möjligheterna till sökträff förbättras 
betydligt om personerna är informerade om vilka ord som är godkända sökord före sökningen. 
Ämnesordslistor vid terminalerna är något som man redan har praktiserat på biblioteket i 
Mölndal. 
 
Att indexera utifrån en ämnesordslista gör att sökorden begränsas och träffsäkerheten ökar. 
Det har min undersökning tydligt visat. Lancaster påpekar också att det är viktigt att 
ämnesordslistan verkligen innehåller ord som efterfrågas, för i annat fall kan indexering 
utifrån en ämnesordslista mer stjälpa än hjälpa. Ämnesordslistan bör göras mer 
användarorienterad. I min undersökning har jag sett att konsistensen i vissa fall blir sämre om 
personerna jämförs med BTJ:s eller Mölndals indexering än om informanterna jämförs med 
varandra. Det resultatet påvisar ingen fördel för den indexering som gjorts professionellt, 
eftersom det inte är den vanliga användaren som utför indexeringsarbetet. I just detta 
specifika fall visar det sig emellertid att användarbaserad indexering skulle ha varit en bättre 
lösning än om en van indexerare hade gjort indexeringen.  
 
Undersökningen visar också ofta att de ordval som informanterna gör till viss del inte finns i 
dagens ämnesordslista. Det framgår att användarna i min undersökning använder endast 40 % 
(steg 1) respektive 30 % (steg 2) av ämnesorden ur Att indexera skönlitteratur. Detta är en 
tydlig indikation, som jag ser det, på att ämnesordslistan inte innehåller de ord som 
användaren spontant använder i en söksituation. Savocas resultat visar ett ännu lägre 
procenttal, endast 22 %, vilket till viss del kan förklaras av att hennes undersökning gjordes i 
en tidig version av Att indexera skönlitteratur. Jag utgår ifrån att dagens ämnesordslista är 
förbättrad, vilket också resultatförbättringen i min undersökning jämfört med Savocas visar. 
Det låga procenttalet i min undersökning visar ändå att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar för att göra Att indexera skönlitteratur mer användarvänlig. 
 
Avsaknaden av abstrakta begrepp diskuteras av flera forskare. Pejtersen samt Andersson och 
Holst nämner att användare inte gärna söker på abstrakta begrepp. Jag kan se att min 
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undersökning inte stödjer denna uppfattning. Abstrakta termer väljs ofta i min undersökning 
(t.ex. att lyckas, livet, stress, utbränd, kärlek och ung). Jag tycker ändå att Att indexera 
skönlitteratur, till viss del, innehåller abstrakta begrepp (t.ex. samma ord som ovan). Vissa 
forskare, t.ex. Beghtol, menar att det inte är lämpligt att indexera med abstraktioner. Men om 
nu användare gärna söker med abstrakta termer, ska vi då inte erbjuda användaren 
indexeringsord som passar? 

 
Jag anser att indelningen i synonymgrupper är något man bör ta hänsyn till. Undersökningen 
visar att den icke professionella användaren ofta väljer ord som skiljer sig från dem som 
används i traditionell indexering. Det ger låg konsistens om jämförelsen görs terminologiskt 
(exakt ord jämförs med exakt ord). Att dela in ord med liknande betydelse i synonymgrupper 
ökar konsistensen – det visar undersökningen. Viktigt är förstås att indelningen i ordgrupper 
görs noggrant och på ett sätt som de flesta samtycker om. Om valet rörande gruppindelningen 
görs på ett sätt som många inte håller med om blir slutresultatet felaktigt.  
 
Jag vill med ett praktiskt exempel visa hur synonymgruppindelning och hänvisningar skulle 
kunna hjälpa användaren. Vid användning av Stockholms stadsbiblioteks OPAC Bookit visar 
det sig att det är mycket lätt att söka på ”fel ord” utan att användaren har vetskap om det. Vid 
en sökning på farföräldrar (Stockholms stadsbibliotek A) blir det träff på ett antal böcker och 
vid en sökning på farfar (Stockholms stadsbibliotek B) kommer helt andra böcker upp. Detta 
trots att många kan tänkas anse att det är samma sak. Om hänvisning hade funnits, eller om 
indelning i synonymgrupper hade gjorts i ämnesordslistan och i söksystemet, skulle den här 
typen av problem minska betydligt. 
 
I undersökningen ser jag också att om alltför specifika ord används i indexeringen så minskar 
konsistensen. En indelning i synonymgrupper skulle minska problemet då hierarkiska 
samband, till viss del, kan hanteras i gruppindelningen. Dock tycks Lancaster mena att boken 
ska indexeras med sitt mest specifika begrepp, men påpekar också att undantag finns. Hellsten 
och Rosfelt varnar för att vara alltför specifik och menar, som jag också sett i min 
undersökning, att det ger sämre konsistens.  
 
Att indexeringsarbetet görs på ett bra sätt är förstås betydelsefullt. I undersökningsresultatet 
har jag sett att användarna vid en jämförelse av terminologisk konsistens indexerar på ett sätt 
som liknar de övriga i informanternas. Användarna valde oftare samma ord som en annan 
person i testgruppen valt än ämnesord som fanns för romanen i bibliotekskatalogen. Liknande 
tendens, gällande indexerare/bibliotekarier, fann Forsberg och Humlesjö i sin undersökning. 
De såg en tydlig inkonsistens mellan grupperna indexerare/bibliotekarier och användarna. De 
fann att indexerare/bibliotekarier i större utsträckning indexerar för sin egen grupp än för 
användarna (Forsberg & Humlesjö 2006). Utfallet i deras och i min undersökning ger en 
indikation på att den indexering som görs idag inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till 
användarnas språkbruk. I det danska systemet The Book House fick användarna vara med och 
påverka valet av de indexeringsord som skulle ingå i systemet och där visade det sig att de var 
mycket nöjda med resultatet av sina sökningar.  
 
Min undersökning visar tydligt att den kortare baksidestexten ger en högre konsistens än vad 
läsning av hela boken ger vid val av fria ord. Det är inte så konstigt, eftersom det borde vara 
lättare att vara överens om innehållet i en kortare text. Vad som måste tas hänsyn till är om de 
valda indexeringsorden efter genomläsning av en så kort text är de bästa? Är det möjligt att 
avgöra vad boken handlar om, ifall endast en kort sammanfattning har lästs? I 
undersökningsresultatet tycks det ändå visa sig att det är en fördel att hela boken läses vid 
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indexeringen i kombination med att indexeringen sker utifrån en ämnesordslista. Det tyder på 
att det är viktigt att en grundlig innehållsanalys görs, vilket påpekas av Lancaster samt 
Hellsten och Rosfelt. Det ger då en större möjlighet för indexeraren att avgöra vad boken 
handlar om och utifrån det välja mer relevanta indexeringsord.  
 
Mina informanter fokuserar mycket på huvudkaraktären och de situationer som hon ställs 
inför, dels praktiskt, dels emotionellt. T.ex. kvinna, självinsikt, utbrändhet, livskris, personlig 
utveckling, depression och ångest tycks vara några av de vanligaste begreppen. Pejtersen ser 
samma tendens i sin undersökning. Därför är detta något som indexeraren bör ta fasta på för 
att få en mer användarinriktad indexering. 
 
 

7.2 Diskussion 

Här kommer jag att diskutera vad som framkommit generellt i uppsatsen och vad som kan 
leda till en förbättring av indexering av skönlitteratur.  
 
I indexeringssystemet AMP förekommer termer som beskriver ”författarens intentioner”. 
Flera forskare är kritiska till dem (t.ex. Saarti, Nielsen, Beghtol samt Ekvall och Larsson). Jag 
vill ansluta mig till kritiken och fråga om det verkligen är möjligt att indexera utifrån ett 
sådant perspektiv. Resultatet kan möjligen bli indexerarens uppfattning om vad författaren 
kan ha menat, utan att veta det helt säkert. Med en sådan facett är risken för missförstånd, som 
jag ser det, stor. Dock har Andersson och Holst uppfattningen att ”genre” är den dominerande 
termen i dimensionen ”författarens intentioner”. Detta gör facetten mer hanterbar och möjlig. 
Samtidigt kan det vara tveksamt om den ”genre” som tilldelas verket verkligen var den 
”genre” som författaren ansåg att verket skulle ha. Är det inte återigen indexerarens 
uppfattning vi pratar om?   
 
En bra genomarbetad ämnesordslista som passar den användargrupp som den avser ger störst 
möjlighet till en bra indexering, påpekar Lancaster. Viktigt är att ta tillvara språkliga 
skillnader i olika sammanhang och hantera dem. Också hantering av akronymer, antonymer 
och homonymer måste förbättras. I det sammanhanget är det viktigt att det finns ett söksystem 
som kan hantera dessa. I dag behövs mer utveckling av söksystemen så att de kan hantera de 
hänvisningar som finns i ämnesordslistan. Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur bör 
bearbetas för att anpassa den optimalt till indexering av skönlitteratur Andersson och Holst 
påpekar att ett förbättringsarbete av ämnesordslistan i samarbete med låntagaren bör göras 

 
I arbetet med indexering kan förbättringar göras. Om mer än en person indexerar varje 
dokument ger det en ökad möjlighet att indexeringen passar fler. Ekvall och Larsson samt 
Saarti föreslår detta. Om varje dokument indexeras med flera ord kan verket få en vidare 
betydelse, vilket ger en förbättrad möjlighet till sökträff. Idag sker indexeringen ofta med 
cirka fem till sju ord. Ett förslag på riktmärke kan vara omkring tio indexeringsord. I 
Kaunokki används så pass många termer som 15 stycken, i medeltal, vid indexeringen. För 
många ord kan också göra indexeringen alltför generell och skapa problem genom att boken 
förlorar sin integritet och blir för allmän i ett söksammanhang. Det tycks vara så att 
bibliotekarier och indexerare hellre väljer ord ur dokumentet vid indexeringen, medan 
användare snarare väljer ord som uppstår utifrån vad de vet eller gissar att boken handlar om. 
I sammanhanget kan nämnas att boken Klippdockan har indexerats med utbrändhet trots att 
huvudpersonen aldrig får den medicinska diagnosen utbrändhet. Ämnesordet utbrändhet är ett 
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av de ord som de flesta (många av personerna i undersökningen, BTJ och Mölndal) var 
överens om beskrev boken bäst. Detta trots att termen endast nämns i förbigående vid ett par 
tillfällen i romanen och inte alls i titel, innehållsförteckning eller baksidestext. I 
sambindningsrecensionen finns termen, vilket förstås har påverkat BTJ. Här menar jag att det 
i ännu högre grad krävs att vi kommer ifrån tänkandet kring hur indexering av facklitteratur 
görs. Indexeraren måste ha större förståelse för att en skönlitterär text är uppkommen ur 
fantasin och inte bygger på fakta. Mer hänsyn till användarnas sökbeteende måste tas och mer 
forskning göras.  
 
En förbättring av indexeringsarbetet kan vara att lektörerna, som skriver 
sambindningsrecensionen, samtidigt kan ge förslag på indexeringsord. De orden bör sedan 
granskas av indexeraren. Det innebär att förslag på indexeringsord kommer från en person 
som har läst hela verket och inte enbart sambindningsrecensionen. Förslag på nya 
indexeringsord från låntagare kan också öka kvaliteten på indexeringen. Eventuellt kan det 
byggas in en funktion i ett intelligent söksystem där användaren ger förslag på sökord i 
samband med sin egen sökning. För att kontrollera den gjorda indexeringen kan en grupp 
användare provsöka på boken för att se hur pass träffsäker indexeringen blev. Om den inte 
uppnår en viss konsistensnivå bör indexeringen av boken ses över. Detta bör ingå som rutin, 
efter det att varje ny bok har blivit indexerad. En indexering som fungerar dåligt tjänar 
ingenting till.  
 
Det är bra att vara fri från förutfattade meningar om verket och även att inte bli styrd av vilka 
ord som finns i ämnesordslistan vid indexeringen. Det är dock svårt att undvika viss 
förkunskap eftersom indexerare har ämnesordslistan som sitt arbetsredskap och det är förstås 
oundvikligt att påverkan sker och att man lär sig dess innehåll så småningom. Värderande 
omdömen i underlaget för verket vid indexeringen kan vara en risk för påverkan. En personlig 
bedömning av boken finns i sambindningsrecensionen som idag används som 
indexeringsunderlag av BTJ. Det är möjligt att en sådan bedömning av texten omedvetet kan 
påverka indexeraren. Ytterligare en fundering kring dagens sätt att indexera är ifall det inte 
ger en orättvis indexering om vissa böcker indexeras utifrån sambindningsrecensionens cirka 
100 ord medan andra indexeras utifrån att hela boken lästs.  

 
Söksystemet är mycket viktigt i sammanhanget för att få en bra fungerande indexering av 
skönlitteratur. Genom utveckling av databaser på Internet skapas det nya möjligheter för att 
nå önskad skönlitteratur, påpekar Nielsen och Saarti. Dagens datoriserade system har alla 
möjligheter att förbättras. Söksystemen kan göras mer användarvänliga enligt Nordlie och 
Saarti. Nordlies undersökning visar att det finns många möjligheter att utveckla söksystemen. 
Detta bör göras i samarbete med bibliotekarier och användare. Om söksystemen mer kan likna 
referenssamtalet kan det ge stora förbättringar vid återvinning av skönlitteratur. Även 
Andersson och Holst påpekar vikten av att utveckla system för indexering av skönlitteratur i 
samverkan med låntagaren. Förslag till förbättringar i dagens söksystem kan vara 
hänvisningar till andra lämpliga indexeringsord och möjlighet att lista de indexeringsord som 
förekommer i ämnesordslistan på skärmen. Det kan också vara en fördel att ge möjlighet att 
kombinera ämnesordssökning med annan information om dokumentet, på ett bättre sätt än det 
som finns idag. 
 
Det tycks finnas ett behov av att kunna uttrycka sin sökfråga i en hel fras. Här bör det 
undersökas vilka möjligheter som finns för ett sådant söksystem. Pejtersen, Saarti samt 
Anderson och Holst diskuterar och ser ett behov av sökbegrepp bestående av hela fraser. Jag 
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ser också, till viss del, ett behov av att uttrycka hela fraser hos informanterna i min 
undersökning. Ett utvecklat söksystem bör kunna hantera hela sökfraser.  
 
Mer forskning måste göras innan indexering av skönlitteratur överhuvudtaget kan göras, 
menar Beghtol. Då först kan det komma att visa sig vad som är mer eller minde subjektivt i en 
skönlitterär text. Ska vi verkligen, fram till dess i enlighet med Beghtols attityd, fortsätta att 
indexera skönlitteratur som om det vore facklitteratur? Där går meningarna isär. Nielsen och 
Saarti är kritiska till Beghtols inställning. Jag är tveksam till hennes strategi. Det måste ändå 
vara så att de försök och den forskning som har gjorts och görs kommer att leda till ett bättre 
fungerande sätt att indexera skönlitteratur i framtiden? Det är väl ändå inte så att det är 
människan som ska skapas om till en objektiv varelse? Det är indexeringssystemen, 
indexeringspraktiken och söksystemen som ska förändras för att passa den fritt tänkande 
människan så långt det bara går! 
 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara en utmaning att skapa en pilotsökdatabas som kunde hantera uppdelning av 
ord i synonymgrupper, hänvisningar, ordförslag, trunkering m.m. på ett mer användarvänligt 
sätt än vad som är möjligt i dagens söksystem. Systemet bör testas och utvärderas av en större 
grupp användare. Nordlies interaktiva sökförslagsförbättringar kan vara en bra utgångspunkt, 
men även de förbättringsförslag som kommer fram i denna uppsats skulle kunna bidra. 
 
Att undersöka en och samma boks indexering i flera olika bibliotek i Sverige och/eller i andra 
länder skulle kunna vara ett uppslag till vidare forskning. Hur speglas kulturella, praktiska och 
historiska skillnader i indexering av skönlitteratur? 
 
Att låta en stor grupp användare söka på en bok i ett eller flera indexeringssystem, liknande 
Pejtersens undersökning, skulle kunna ge ett godkännande eller underkännande till den 
aktuella indexering som gjorts och till det söksystem som används. Att låta informanter läsa 
baksidestexter och sedan försöka söka fram böckerna kan vara ett sätt att få information om 
dagens status på indexering av skönlitteratur. 
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8. Sammanfattning 
 
 
Jag har under mitt arbete sett att det finns delade meningar om huruvida indexering av 
skönlitteratur är möjlig eller inte. Det finns en del forskning gjord i ämnet men mycket mer 
kan göras. Ett problem är att ämnet knappast är högprioriterat, vilket gör att det med all 
säkerhet endast finns begränsade resurser för en grundlig forskning. Det finns ett behov, som 
jag ser det, att se vilka åtgärder som bör göras för att förbättra indexering av skönlitteratur.  
 
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur indexering av skönlitteratur fungerar. Det finns 
många olika åsikter om huruvida det fungerar tillfredsställande eller inte. Ledande forskare 
såsom Saarti och Pejtersen har gjort undersökningar som både påvisar problem och som visar 
att de problem som finns i vissa fall kan överbyggas. Indexeringsteoretiker som Lancaster ser 
på forskningen som helhet och ser tydligt vari problemen ligger och för en diskussion utifrån 
dessa. Beghtol ser stora svårigheter med att indexera skönlitteratur överhuvudtaget innan mer 
forskning gjorts.  
 
Jag har gjort en empirisk konsistensundersökning där sju informanter har fått indexera 
romanen Klippdockan i tre olika steg. Utifrån deras val av ämnesord har jag jämfört 
konsistensen, dels deltagarna emellan, dels jämfört informanternas ordval med den indexering 
som finns idag hos biblioteken. Jag har även sett hur ämnesordslistan Att indexera 
skönlitteratur fungerar i ett användarperspektiv.   
 
Frågeställningarnas besvarande kan i detalj följas i kapitel 7 och 8 och de kan sammanfattas 
enligt följande: en kortare text och en sammanfattande ämnesordslista ger en högre 
konsistens. Jag vill ändå göra en reservation för att de valda indexeringsorden från den korta 
texten mycket väl kan vara mindre bra val av indexeringsord, om man jämför med de val som 
gjorts då hela texten lästs. Vid en jämförelse av konsistensen informanterna emellan, visar 
den sig vara låg på samma sätt som framkommit i Saartis undersökning. Ämnesordslistan Att 
indexera skönlitteratur tycks innehålla ord som användaren inte spontant använder i en 
söksituation. Detta har framkommit i tidigare undersökningar (Savoca 2003) och kommer 
även fram i min undersökning. Vid en konsistensjämförelse mellan informanternas 
indexering och den indexering som är gjord på biblioteken, kan konsistensen sammanfattas 
som ännu lägre, än då informanterna jämfördes. En förbättring kan dock ses om 
indexeringsorden grupperas i synonymgrupper, speciellt då vid jämförelsen med Mölndals 
indexering. 
 
Efter arbetet med uppsatsen och min undersökning ser jag att det finns problem med dagens 
indexeringssystem och söksystem för skönlitteratur eftersom konsistensen är låg i min och 
andra undersökningar som gjorts, t.ex. Saartis. Det finns dock möjligheter till förbättringar. 
Jag har följande grundförslag till hur indexering av skönlitteratur kan göras bättre: om möjligt 
bör hela verket läsas och indexeringen bör ske utifrån en ämnesordslista. Eftersom 
indexerarna ofta inte har möjlighet att läsa hela verket skulle lektörerna kunna ge förslag på 
ord då de genomläser hela boken. En väl utarbetad ämnesordslista för skönlitteratur bör 
användas. En indelning i synonymgrupper skulle öka möjligheten till sökträff. Olika 
kontroller bör göras för att se till att indexeringen håller tillräckligt hög kvalitet. Även 
söksystemen kan förbättras på många punkter för att passa just indexering av skönlitteratur. 
Det finns ett stort utrymme till förbättring i dagens söksystem för att göra dem mer 
användarvänliga.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Instruktioner till informanterna 

Instruktioner till Dig som ska delta i undersökningen Går det att 
indexera skönlitteratur?  
 
Tack för att Du vill delta i min undersökning. Din insats är absolut nödvändig för mig för att 
kunna genomföra mitt arbete med magisteruppsatsen vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Bakgrunden är att idag ämnesordsindexeras inte skönlitteratur i samma utsträckning som 
facklitteratur. Det finns flera orsaker till det. En av de orsaker som jag intresserar mig för är 
att det finns röster som menar att det inte är möjligt att indexera skönlitteratur, eftersom en 
berättelse eller en dikt kan betyda så olika saker för olika personer. Min undersökning är tänkt 
att påvisa tendenser om så är fallet, eller inte. 
 
Boken jag valt är en nyskriven bok som utspelar sig i nutid i en storstad. Valet föll på boken 
bland annat för att den inte är så känd och det är därför inte så stor risk att någon har en 
förutfattad mening om boken. Den skildrar aspekter av livet som jag också hoppas ska vara 
intressant att läsa om.    
 
Det här är de saker jag tänkte be Dig om att göra, läs igenom alla steg innan Du börjar: 
 

1. Läs texten på bokens baksida och bestäm med 10 helt egna ord vad Du tycker att 
boken handlar om. Här vill jag att Du skickar ett mail med de 10 ord Du valt. 

 
2. Läs boken och för dagbok. Med det menar jag att Du t.ex. efter varje kapitel skriver ca 

en halv till en A4 sida eller bara några meningar om du inte har något mer att säga om 
just det kapitlet där Du berättar lite vad Du tycker att boken handlar om och hur dina 
tankar går.  

 
3. När Du läst hela boken vill jag att Du bestämmer vad boken handlar om utifrån att 

välja 10 ord (de kan sammanfalla med de tidigare eller vara nya ord). Du är helt fri att 
välja vilka ord Du vill. Tanken här att det ska var ord som Du själv skulle kunna tänka 
dig att använda dig av när Du letar efter just den här boken t.ex. på ett bibliotek eller 
på vid en sökning av boken på en nätbokhandel. Jag vill att Du i det här steget väljer 
dina egna utan att titta efter vilka ord som brukar användas i de här sammanhangen. 

 
4. Här vill jag att Du skickar ett mail med Din senaste lista med ord och Din dagbok. 

 
5. I det sista stegen kommer Du att få välja ord utifrån en lista. Jag vill inte ge Dig den 

listan från början eftersom den säkert påverkar valet av ord i de två första stegen. När 
Du nått hit kommer jag alltså att ge Dig ytterligare information. 

 
Jag vill återigen tacka för att Du ställer upp och jag hoppas och tror att det här arbetet kommer 
att förena nytta för mig med nöje för Dig.  
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Bilaga 2: Klippdockan baksidestext och sambindningsrecension 

Baksidestext 
 
Utan att se det själv driver Victoria sig långsamt och ambitiöst mot undergången. Som läsare 
blir man nästan lättad när den kommer. Sjukskrivningen.  
 
Victoria låter sig slukas av allt och alla – det ansvarsfulla jobbet på marknadsavdelningen, 
den undfallande chefen, intrigerna på arbetsplatsen, den krävande martyren till mamma, 
pappans sjukdom, den brutna förlovningen och inte minst sin egen självkritik. Visst är det lätt 
att se vad Victoria borde göra, eller vad hon inte borde göra. Det tycker Victoria själv, när det 
gäller andra. Men på allvar förändras – bryta sina invanda beteenden och tankemönster våga 
”misslyckas”, våga ställa krav och välja livet – visar sig vara svårare än hon tror. 
 
Med samma målmedvetenhet och energi som Victoria drivit sig till undergång söker hon rätt 
på sig själv, sina inre drivkrafter och hela sitt register av mänskliga känslor. 
 
Med förvåning upptäcker hon att hon samtidigt skapar sig det liv hon alltid velat leva. 
 
”Hur många vilsna ’söta, sexiga, sociala, spännande, smarta och sympatiska’ Victoria finns 
det inte där ute? Äntligen en rättfram bok om varje människas skyldighet – att ta ansvar för 
sitt eget välbefinnande och sin egen lycka.”  (Dahlheim 2006, baksidan) 
 
 
Sambindningsrecension 
 
Cecilia Dahlheims (f.1971) debutroman Klippdockan handlar om utbrändhet. Vi får följa 29-
åriga Victoria som jobbar som mellanchef på ett marknadsföretag i Stockholm. Pressen att 
vara ”söt, sexig, social, spännande, smart och sympatisk” samtidigt som förväntningarna och 
arbetsuppgifterna på jobbet blir allt mer oklara – hennes förhållande spricker och pappan får 
en stroke – blir för mycket för Victoria. Motvilligt låter hon sjukskriva sig och långsamt 
börjar arbetet med att hitta sig själv och veta vad hon själv vill, inte vad andra förväntar sig. 
Språket är enkelt och för historien stadigt framåt utan krusiduller. Dahlheim skriver mycket 
detaljrikt både i miljöbeskrivning och dialog. Allt med igenkänningsfaktor hög. Klippdockan 
påminner om böckerna i Bridget Jones kölvatten, men har ett allvarligare tema och är utan 
mycket av den humor som utmärker genren (BTJ-häftet 2006:06, s. 68).  
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Bilaga 3: Steg 1, 2 och 3 lista samt ordgrupper 

Steg 1 – Efter att baksidestexten lästs, indexering med fria ord 
 
När samma ord förekommer fler gånger i ordlistan innebär det att fler än en informant  
indexerat med det ordet. 
 
Valda ord av informanterna                
"vara till lags" 
Arbete  
Att lyckas 
Beteendeförändring  
Depression 
Depression? 
Drivkrafter 
Familj 
Framgångsrik 
Föräldrar 
Föräldrar  
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) 
Hitta sig själv 
Höga krav (och ambitioner) 
Karriär 
Krav  
Kris 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna  
Kvinnoroll 
Känslor? 
Känslor? 
Leta 
Livet 
Livet               
Livskris 
Livskris 
Lycka 
Marionettliv 
Modernt levnadssätt 
Modernt liv 
Målmedvetenhet 
Omprogrammera 
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Otillräcklighet 
Personlig berättelse 
Press 
Press 
Relationer 
Relationer  
Relationsproblem  
Reparation 
Samtid 
Sjukskrivning 
självförverkligande 
Självhjälp 
Självinsikt 
Självinsikt 
Självinsikt                  
Självkritik 
Självkännedom 
Självkänsla   
Självutveckling/kännedom 
Stress 
Styrka 
Tankemönster  
Trasiga relationer 
Ung 
Ung kvinna 
Utbränd 
Utbrändhet 
Utbrändhet 
Utbrändhet  
Utmaningar 
Utveckling  
Våga  
Vägval 
Välbefinnande 
Ångest 
 
Synonymgrupper 
Livskris 
Kris 
Depression 
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Modernt liv 
Modernt levnadssätt 
Samtid 
 
Framgångsrik 
Att lyckas 
Karriär 
 
Ung kvinna 
Kvinna 
Kvinnoroll 
 
Trasiga relationer 
Relationsproblem  
Relationer 
 
Föräldrar 
Familj 
 
Utbrändhet 
Utbränd 
Livskris  
 
Höga krav (och ambitioner) 
Press 
Krav  
 
Marionettliv 
"vara till lags" 
 
Utmaningar 
Våga 
 
Hitta sig själv 
Självinsikt 
Självkännedom 
Självutveckling/kännedom 
Självkänsla 
 
Stress 
Press 
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Självförverkligande 
Självutveckling/kännedom 
Utveckling 
 
Beteendeförändring 
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen)
  
(Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista, vuxenlitteratur 2004), (Walter 2002), (DbLex.com),  
(Synonymlexikon.se), (Synonymer.se 2005) 
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Steg 2 – Efter att hela boken lästs, indexering med fria ord 
 
När samma ord förekommer fler gånger i ordlistan innebär det att fler än en informant  
indexerat med det ordet. 
 
Valda ord av informanterna         
Ansvar  
Arbetsförhållande  
Arbetsorganisationsproblematik  
Att inte kunna välja själv  
Att inte orka  
Behandling   
Depression  
Depression  
Depression  
Duktighetssyndrom  
Dåligt självförtroende  
Familj  
Familjekonflikt   
Fel prioritering  
Feminism  
Gemenskap  
Hjälplöshet  
I-landsproblem  
Karriär   
Klippdocka   
Konflikter  
Krav   
Kvinna  
Kvinna  
Kvinnoroller  
Känna sig sviken  
Kärlek  
Kärlek  
Kärlekslängtan  
Livskris  
Livskris  
Livskris  
Livslärande  
Marknadsföring  
Misslyckanden  
Moderna samhällets krav  
Modernt liv  
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Obalans i livet  
Osjälvständighet  
Press  
Reklam/konsultvärlden  
Relationer  
Relationer (såväl arbetsmässiga som privata) 
Singel  
Sjukdomsinsikt  
Självbild  
Självinsikt  
Självkänsla  
Självutveckling  
Skitsnack på jobbet (mobbing)  
Stockholm   
Storstadsliv  
Stress  
Tomhet  
Ung kvinna  
Utbränd  
Utbrändhet  
Utbrändhet   
Utveckling   
Vara under press  
Vasastan  
Vuxenmobbing  
Vänner 
Vänner  
Vänskap 
Yrkeskarriär 
Ångest 
Ångest 
Ömtålig 
Övervinna 
  
Synonymgrupper 
Ung kvinna 
Kvinna 
Kvinnoroller 
 
Skitsnack på jobbet (mobbing) 
Vuxenmobbing 
Konflikter 
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Obalans i livet 
Livskris 
Depression 
 
Att inte kunna välja själv 
Osjälvständighet 
Hjälplöshet 
 
Press 
Vara under press 
Stress 
 
Självbild 
Självinsikt 
Självkänsla 
Dåligt självförtroende 
 
Krav 
Press 
 
Kärlek 
Kärlekslängtan 
Vänskap 
 
Vänskap 
Vänner 
Gemenskap 
 
Utbränd 
Utbrändhet 
Livskris 
 
Vasastan 
Stockholm  
 
Konflikter 
Familjekonflikt 
 
Självutveckling 
Utveckling 
 
Karriär  
Yrkeskarriär 
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Marknadsföring 
Reklam/konsultvärlden  
 
(Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista, vuxenlitteratur 2004), (Walter 2002), (DbLex.com),  
(Synonymlexikon.se), (Synonymer.se 2005) 
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Steg 3 – Efter att hela boken lästs, indexering med ämnesordslistan  
Att indexera skönlitteratur 
 
När samma ord förekommer fler gånger i ordlistan innebär det att fler än en informant  
indexerat med det ordet. 
 
Valda ord av informanterna    
2000-talet  
2000-talet  
2000-talet   
Affärsvärlden  
Anhörigvård  
Arbetskonflikter  
Barer  
Besvikelse  
Debutverk   
Depression  
Depression (psykiatri)  
Depression (psykiatri)  
Ensamhet  
Ensamstående kvinnor   
Familjekonflikter  
Familjen  
Frigörelse  
Generationsromaner   
Hopplöshet  
Identitetssökande   
Kontorsmiljö 
Kvinna                                           
Kvinnorollen                               
Kvinnorollen  
Kärleksförhållanden                     
Könsroller                                    
Livskris                                        
Livskriser 
Livskriser                                     
Mardrömmar                                
Medelklassmiljö                           
Personlig utveckling 
Personlig utveckling                     
Personlig utveckling                     
Personlig utveckling                     
Psykoterapi                                         
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Relationer                                     
Relationsroman 
Ridning 
Rotlöshet 
Singelliv 
Självförtroende 
Självrannsakan 
Självständighet 
Skuldkänslor 
Skönlitteratur 
Sorg 
Sorgearbete 
Storstadsliv 
Stress 
Stress 
Svek 
Sverige 
Syskonrelationer 
Syskonrelationer 
Systrar 
Terapi 
Unga vuxna 
Utbrändhet 
Utbrändhet 
Utbrändhet 
Utbrändhet 
Utbrändhet 
Utbrändhet  
Utbränthet 
Vardagsliv 
Vänskap 
Ångest 
Ångest 
Ångest 
 
Synonymgrupper 
Syskonrelationer 
Relationsroman 
Relationer 
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Systrar 
Syskonrelationer 
Relationer 
Familjen 
 
Sorgearbete 
Sorg 
 
Kvinna 
Kvinnorollen 
 
Ensamstående kvinnor  
Singelliv 
 
Kärleksförhållanden 
Vänskap 
 
Familjekonflikter 
Familjen 
 
Livskriser 
Depression 
Livskris 
 
Livskriser 
Utbrändhet 
Livskris 
 
Självrannsaka 
Personlig utvecklig 
Identitetssökande 
Självförtroende 
Självständighet 
 
(Att indexera skönlitteratur: Ämnesordslista, vuxenlitteratur 2004), (Walter 2002), (DbLex.com),  
(Synonymlexikon.se), (Synonymer.se 2005)  
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Bilaga 4: Steg 1 när informant A jämförs med alla informanter i gruppen 

 
Kraftig text betyder terminologisk konsistens vid jämförelsen av informanternas val. 
Understruken text indikerar att orden finns i samma synonymordgrupp. 
Motsvarande markering visar den uträknade konsistensen i de två sista kolumnerna. 
 
 
A B 0 0,3   
Ung kvinna Livskris    
Höga krav (och ambitioner) Kvinna    
Karriär Ung    
Utbrändhet Relationsproblem     
Stress Sjukskrivning    
Trasiga relationer Självkritik    
Modernt levnadssätt Känslor    
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) Beteendeförändring     
Att lyckas Drivkrafter    
Hitta sig själv Målmedvetenhet    
 
A C 0 0,2   
Ung kvinna "vara till lags"    
Höga krav (och ambitioner) press    
Karriär depression    
Utbrändhet ångest    
Stress press    
Trasiga relationer reparation    
Modernt levnadssätt otillräcklighet    
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) kvinna    
Att lyckas livet    
Hitta sig själv självinsikt    
 
A D 0 0,4   
Ung kvinna kvinna    
Höga krav (och ambitioner) framgångsrik    
Karriär livskris    
Utbrändhet utbränd    
Stress föräldrar    
Trasiga relationer relationer    
Modernt levnadssätt självkännedom    
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) känslor    
Att lyckas utmaningar    
Hitta sig själv styrka    
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A E 0,1 0,25   
Ung kvinna Kris    
Höga krav (och ambitioner) Marionettliv    
Karriär Modernt liv    
Utbrändhet Utbrändhet    
Stress Depression?    
Trasiga relationer Kvinnoroll    
Modernt levnadssätt Vägval    
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen)? Självutveckling/kännedom?    
Att lyckas Självinsikt    
Hitta sig själv Personlig berättelse    
 
A F 0,1 0,4   
Ung kvinna Utbrändhet     
Höga krav (och ambitioner) Utveckling     
Karriär? Relationer     
Utbrändhet Krav     
Stress Våga     
Trasiga relationer Tankemönster     
Modernt levnadssätt Kvinna     
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) Arbete?     
Att lyckas Föräldrar     
Hitta sig själv Självinsikt                     
 
A G 0 0,2   
Ung kvinna självkänsla        
Höga krav (och ambitioner) familj    
Karriär livet                    
Utbrändhet välbefinnande    
Stress lycka    
Trasiga relationer leta    
Modernt levnadssätt omprogrammera    
Förändringar av tankesättet (och levnadsstilen) självhjälp    
Att lyckas samtid    
Hitta sig själv självförverkligande?    
     

Summa  

 
 

0,2 1,75 1,95
Medelvärde (summa delat med 6)  0,03  0,33
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Bilaga 5: Resultat alla steg för alla informanter, BTJ och Mölndal 

Alla personer  
Resultat steg 1  

   

 exakt ord grupperade och exakta ord 

A 0,03 0,33 

B 0,08 0,22 

C 0,12 0,26 

D 0,12 0,46 

E 0,08 0,38 

F 0,15 0,38 

G 0,02 0,2 

Summa / 7 0,09 0,31 
 
Personerna hade i medeltal nästan ett ord av tio gemensamt vid jämförelse av exakta ord. 
Personerna hade i medeltal drygt tre ord av tio gemensamt vid jämförelse då ord var grupperande i synonymgrupper.  
 

Resultat steg 2  

   

 exakt ord   grupperade och exakta ord 

A 0,03 0,21 

B 0,05 0,27 

C 0,08 0,26 

D 0,07 0,25 

E 0,1 0,3 

F 0,03 0,22 

G 0,03 0,2 

Summa / 7 0,06 0,24 
 
Personerna hade i medeltal drygt ett halvt ord av tio gemensamt vid jämförelse av exakta ord. 
Personerna hade i medeltal två och ett halvt ord av tio gemensamt vid jämförelse då ord var grupperande i synonymgrupper. 
 

Resultat steg 3  

   

 exakt ord   grupperade och exakta ord 

A 0,2 0,3 

B 0,15 0,33 

C 0,18 0,31 

D 0,18 0,23 

E 0,2 0,3 

F 0,22 0,36 

G 0,2 0,33 

Summa / 7 0,19 0,31 

   
Personerna hade i medeltal nästan två ord av tio gemensamt vid jämförelse av exakta ord. 
Personerna hade i medeltal drygt tre ord av tio gemensamt vid jämförelse då ord var grupperande i synonymgrupper.  
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BTJ 
Resultat steg 1   
   
 exakt ord grupperade och exakta ord 
A 0,15 0,55 
B 0 0,4 
C 0 0,25 
D 0 0,45 
E 0,15 0,55 
F 0,15 0,55 
G 0 0 
Summa / 7 0,06 0,39 
 
 
Resultat steg 2   
   
    exakt ord   grupperade och exakta ord 
A    0 0,25 
B    0 0,4 
C    0 0 
D    0 0,3 
E    0,15 0,5 
F    0,15 0,15 
G    0 0,15 
Summa / 7    0,04 0,25 
 
 
Resultat steg 3   
   
 exakt ord   grupperade och exakta ord 
A 0,15 0,2 
B 0,15 0,45 
C 0,15 0,15 
D 0,15 0,15 
E 0,3 0,3 
F 0,3 0,35 
G 0,15 0,15 
Summa / 7 0,19 0,25 
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Mölndal 
Resultat steg 1    
 
 exakt ord grupperade och exakta ord 
A 0,12 0,66 
B 0 0,37 
C 0 0,25 
D 0 0,42 
E 0,12 0,54 
F 0,12 0,49 
G 0 0,12 
Summa / 7 0,05 0,41 
 
 
Resultat steg 2  
 
    exakt ord   grupperade och exakta ord
A    0 0,12 
B    0 0,25 
C    0 0,12 
D    0 0,25 
E    0,12 0,54 
F    0,12 0,49 
G    0 0,37 
Summa / 7    0,03 0,31 
 
 
 
Resultat steg 3  
 
 exakt ord   grupperade och exakta ord 
A 0 0,17 
B 0,12 0,42 
C 0,12 0,12 
D 0,12 0,49 
E 0,25 0,76 
F 0,12 0,66 
G 0,12 0,42 
Summa / 7 0,12 0,43  
  
 

 




