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Indexering av skönlitteratur – ett viktigt steg mot användar-
vänliga kataloger

Lena Lundgren, konsulent vid Länsbiblioteket i Stockholms län, ordförande i Svensk
Biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur

På biblioteken har vi alltid varit intresserade av att ge ”rätt bok till rätt person vid rätt
tillfälle”. När det har gällt facklitteraturen har det varit ganska enkelt, våra system är
uppbyggda för att vi och våra besökare ska hitta litteratur inom det fackområde vi söker.
Bibliotekarier har i alla tider öppnat facklitteraturen, tittat efter vad böckerna handlat om och
grupperat dem efter ämne. Dessutom har vi genom dubbelklassificeringar och ämnesord
skapat flera ingångar till boken.

Motsvarande behov för skönlitteraturen har vi löst på mycket mera primitiva sätt, genom
ämneslistor, utställningar, kategorisering på hyllorna eller genom s.k. lapp- eller fuskkataloger
över efterfrågade ämnen. I och med de datoriserade katalogerna fick vi helt nya möjligheter.
Ämnesord på skönlitteratur, som var ohanterliga i en kortkatalog, blev plötsligt möjliga att
använda. Dock finns det vissa problem, dels måste vi ha verktygen, dels det faktum att
skönlitteraturen inte låter sig beskrivas på samma sätt som facklitteraturen. Skönlitteraturen är
ofta komplex och vid indexering blir inslaget av tolkning och subjektivitet större. Detta har
olika forskare försökt utreda. Jag ska bara nämna några exempel.

Annelise Mark Pejtersen vid Forskningscenter Risø i Roskilde utgick helt och hållet från den
vanliga biblioteksbesökarens behov, som hon fick fram i en stor användarundersökning, och
utformade en modell, AMP, Analysis and Mediation of Publications. Den omfattar fyra
dimensioner:
Ämne
Ram
Författarens avsikt
Tillgänglighet

Ämne och naturligtvis i synnerhet Författarens avsikt är sådana aspekter som förutsätter
tolkning.

Clare Beghtol, University of Toronto, tillämpade på konferensen Fiction − OPACs −
Networks i Köpenhamn 1996 det litteraturvetenskapliga begreppet ”narration” på
informationsåtervinningsområdet och menade att det man måste försöka återge är
”berättelsen” i den skönlitterära boken. Men hon ansåg också att en stor del av facklitteraturen
också har en ”berättelse” och att skönlitteratur och facklitteratur inte alltid ligger så långt ifrån
varandra. Detta har hon utvecklat i sin indexeringsmodell EFAS, Experimental Fiction
Analysis System, som utgår ifrån att man måste minimera subjektiviteten och bara beskriva
vad boken ”contains”, innehåller, och inte vad den handlar om, ”is about”. Den innehåller fem
dimensioner:
Personligheter
Händelser
Platser
Tid
Övrigt



Skillnaden mot AMP är tydlig. Händelser kan visserligen omfatta delar av dimensionen Ämne
men för övrigt är det ju bara konstaterbara fakta som indexeras. Övrigt är i huvudsak
litteraturvetenskapliga aspekter. EFAS är också i första hand avsedd för forskningsbibliotek.

Jarmo Saarti vid Koupio Universitetsbibliotek, den nordiska forskare som vid sidan av
Annelise Mark Pejtersen har intresserat sig mest för indexering av skönlitteratur, betonar å
andra sidan det speciella med skönlitteraturen. Han menar att det behövs särskilda tesaurer för
att beskriva den och att beskrivningen och användarens behov måste kunna mötas t.ex. genom
att man har möjlighet att söka på strängar. Saarti påpekar också att nätbokhandlar, som
Amazon.com, som ju är helt och hållet kundinriktade, erbjuder fler sökmöjligheter för
skönlitteraturen än bibliotekskatalogerna. Detta har också Mirja Berggren utrett i en
magisteruppsats här vid BHS. Saarti har varit med i arbetet med konstruktionen av Kaunokki,
den finska tesauren för skönlitteratur (den svenska versionen kallas Bella). Där är
dimensionerna eller fasetterna:
Genre
Teman, motiv
Personer, aktörer
Miljö, plats
Tiden
Övriga (Tillgänglighet)

Han betonar starkt att den målgrupp man vänder sig till och den miljö som tesauren ska
användas i måste bestämma utformningen.

Överhuvudtaget är de flesta forskare som har intresserat sig för indexering av skönlitteratur,
särskilt de som har grundat sina åsikter på användarundersökningar, överens om att det finns
aspekter av skönlitteraturen som medför subjektivitiet och tolkning vid indexeringen men som
måste finnas med för att indexering ska bli meningsfull och användbar för användaren. Flera
betonar också den starka kulturella bundenheten. Ett exempel är just Kaunokki, som har en
svensk version, inte bara en svensk översättning. Ragnar Nordlie, som inte har arbetat med
indexering men har undersökt användarnas beteende när de söker i bibliotekskataloger,
konstaterar också att det är mycket svårt för dem att hitta det de söker och anser som Saarti att
katalogerna måste erbjuda mycket bättre möjligheter till interagerande med användaren.

Lars-Olof Hansson utarbetade 1991 en förstudie till en allmän svensk tesaurus på uppdrag av
SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. I den tar han också upp indexering av
skönlitteratur och nämner att man bör skilja på genrer och indexering med ämnesord. Han
rekommenderar att man bygger upp en svensk tesaurus för skönlitteratur. Ett svenskt
ämnesordssystem, Svenska ämnesord (www.amnesord.kb.se/), finns sedan 2001 som en
databas med tillhörande riktlinjer för i första hand facklitteratur och med Kungl. biblioteket
som ansvarigt, däremot blev det ingen svensk tesaurus för skönlitteratur. Nu, mer än tio år
senare, finns det äntligen något som vi hoppas ska bli ett användbart verktyg.

Specialgruppen för indexering av skönlitteratur inom Svensk Biblioteksförening lade efter
nästan två års arbete fram en remissupplaga av en svensk tesaurus för skönlitteratur vid
Biblioteksdagarna i Stockholm i maj, två ämnesordslistor, en för vuxenlitteratur och en för
barn- och ungdomslitteratur samt en handledning. Hur förhåller den sig i sin uppläggning till
de arbeten som jag nu har nämnt?



Först kan vi konstatera att vi har anslutit oss till Mark Pejtersen och Saarti när det gäller synen
på de svårbeskrivbara aspekterna av skönlitteraturen. De bör alltså vara med även om det blir
vissa svårigheter vid indexeringen. (Det förtjänar dock att nämnas att i den första upplagan av
Kaunokki saknades i stort sett litteraturvetenskapliga begrepp men i den andra har sådana
lagts till.) De dimensioner vi har valt är:
Genre
Tid
Plats
Ämne
Person
Form

Ordningen mellan dimensionerna speglar en rekommenderad arbetsordning vid indexeringen.
För barn- och ungdomslitteraturen har Genre och Form förts samman eftersom det är så svårt
att skilja dem åt men det är möjligt att det kommer att ändras i den slutgiltiga upplagan för att
Form ska kunna få en tydligare litteraturvetenskaplig inriktning. Ämne är i vuxenlistan
uppdelat i sexton olika underavdelningar och i barnlistan i tretton, delvis andra. Det som
främst skiljer barnlistan från vuxenlistan är att målgruppsanpassningen har drivits ytterligare
ett steg längre. Abstraktioner som ”miljö” i ”sjukhusmiljö” har t.ex. undvikits. Ett antal ord är
inte heller aktuella i vuxenlistan, som ”pottor” och ”leka doktor”, men högst relevanta i
barnlistan. Det är viktigt att påpeka att listorna inte gör anspråk på fullständighet, de är i
huvudsak dokumentbaserade och meningen är att de ska fyllas på med termer som det finns
behov av. Vid arbetet med listorna har vi så långt möjligt följt internationell praxis och
Svenska ämnesord.

Utrymmet för den här presentationen medger inte att jag fördjupar mig mera i vårt arbete utan
jag hänvisar till remissupplagan som finns att hämta på Svensk Biblioteksförenings webbplats
www.biblioteksforeningen.se. Där står också till vem man ska skicka svaren. Vi hoppas att så
många som möjligt ska skicka in synpunkter på såväl upplägget av tesauren och
handledningen som själva orden i listorna. Vi hoppas också att bibliotekarierna tar upp med
systemleverantörerna att de ska göra det möjligt att använda denna tesaur så att den får
genomslag. Det största problemet är databasen BURK, som innehåller en stor del av den
relevanta litteraturen, där man ännu inte har fattat beslut om man ska använda vårt förslag till
tesaurus.
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