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Title
Fiction retrieval - the adaptation of users’ seeking/search behaviour to
retrieval tools
A case study at the municipal library of Trelleborg

Abstract
Traditionally the content of fiction has not been described, analyzed, classified and/or
indexed to the same extent as non-fiction. As a consequence, this lack of content
analysis has resulted in unsatisfactory fiction retrieval in relation to users’ seeking and
search behaviour. This fact is why this Master’s thesis is written. The total of library
users’ seeking and search behaviour is investigated in order to suggest methods to
improve user adapted fiction retrieval tools. Suggesting relevant fiction retrieval tools
corresponding to users’ seeking/search behaviour is another aim of the study. In order to
generalize the results, two methods are used,  close reading and empirical studies. The
latter carried out at the municipal library of Trelleborg. Three major components
concerning users’ fiction search/seeking behaviour  are identified: initiating factors,
content and form preferences and actual search/seeking beahaviour. The most prominent
initiating factors are: familiar authors, book reviews, book recommendations, well known
authors,  author and book descriptions and library exposure. Users’ content and form
preferences are multifaceted and five dominant dimensions are of importance:
subject/matter, frame, literary form, author’s intention and accessibilty. Three search
strategies are identified: browsing shelves, librarian conversation and use of the library
catalogue. Following retrieval tools and related methods are suggested in order to reflect
the total of users’ seeking/search behaviour: Classification and indexing systems -
should be multifacetted and include subjective elements; both tools for experts,
classification and  pre-coordinated indexing systems,  and for users, postcoordinated
indexing systems and absracts, are needed. Shelf classification and exposure -
classification by genre is needed as well as bibliographic access. Exposure of reviews,
recommendations, author descriptions and exposure of themes are needed. Librarians -
should be used as an expert regarding fiction content and form and on the retrival tools
of the library. Digitalized catalogues (OPAC:s) -   the total of users’ seeking/search
behaviour should and can be reflected; multifacetted classification and indexing systems
can be implemented, the shelf can virtually be imitated, reviews etc can be exposed.
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1 INLEDNING

1.1 Motivation/Bakgrund
Mer än hälften av all litteratur som lånas ut på svenska folkbibliotek är skönlitteratur
(Statistik folkbibliotek, 2003)1. Ett av folkbibliotekens viktigaste uppdrag är att
tillgängliggöra all typ av information till allmänheten, men i skönlitteraturens fall är detta
uppdrag svårt att genomföra. Detta beroende på att det som verken handlar om,
innehållet, inte tillgängliggörs optimalt. De biblioteksanvändare som är intresserade av
innehållet i skönlitterära verk får därmed svårt att få  tillgång till den litteratur de vill ha.

Med facklitteraturen är det bättre ställt. Av tradition har den haft bättre status än
skönlitteraturen då den som källa till kunskap ansetts vara viktigare. Naturvetenskap och
teknologi är de ämnen som framförallt setts som oumbärliga. Därför har
återvinningsmöjligheterna varit större genom att innehållet gjorts sökbart via
återvinningsverktyg som klassifikationssystem och ämnesordindexering. Genom att
folkbiblioteken tagit till sig den teknologiska utvecklingen har återvinningsverktygen
gjorts ännu effektivare, medan liknade verktyg för skönlitteraturen är kvar på samma
nivå som tidigare. Därmed har återvinningsmöjligheterna av facklitteratur blivit än bättre
jämfört med skönlitteraturen (Pejtersen et. al., 1996).

Återvinningsproblemet med skönlitteratur har dock inte gått obemärkt förbi. En del
forskning har bedrivits, om än i relativt begränsad omfattning. Innehållsproblematiken
har sedan ca 30 år tillbaka haft framförallt tre företrädare: den danske forskaren Anne-
Lise Mark Pejtersen, kanadensiskan Claire Beghtol samt finländaren Jarmo Saarti.

Forskarna har försökt utforma relevanta återvinningsverktyg som bäst beskriver
skönlitteraturens komplexa karaktär. Här har framförallt olika varianter av
klassifikations- och indexeringssystem varit föremål för forskningen. Den mest teoretisk
inriktade forskningen har Beghtol (eg. 1994) stått för. Man har även studerat
användarnas subjektiva uppfattningar om skönlitterära verks innehåll och hur
beskrivningarna ska anpassas efter största möjliga antal. Denna mer användaranpassade
forskning har sedan 1970-talet sin förgrundsfigur i Pejtersen (eg. 1978; 1979; 1983). En
mer pragmatisk och experimentellt inriktad forskning på hur återvinningsproblemet för

                                                
1     http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=KU0101    
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skönlitteratur kan lösas har under senare tid bedrivits av Saarti (eg. 1999; 2000).
Förutom bidragande till utvecklandet av en skönlitterär tesaurus, är försök med
hyllklassifikation och abstracts för skönlitteratur delar av hans forskning som bör
nämnas.

Trots att man i forskningen haft användarna i åtanke och haft som ambition att
tillgängliggöra innehållet i skönlitterära verk, menar vi att man ändå till viss del glömt
bort dem. Man har i huvudsak haft som mål att utforma klassifikations- och
indexeringssystem vars primära mål är att fånga innehållsaspekten, det vill säga samma
återvinningsverktyg som för facklitteraturen. Fokus på att det komplexa innehållet måste
göras tillgängligt genom ovan nämnda återvinningsverktyg kanske gjort att andra bättre
användaranpassade verktyg förbisetts. Användarnas återvinningsmöjligheter ökar säkert
med utökad klassifikation och ämnesordsindexering, men om man verkligen studerar
användares sökbeteende vad gäller skönlitteratur kanske andra möjligheter till återvinning
kan uppdagas. Möjligheter som inte nödvändigtvis enbart tillgängliggör innehållet, utan
även andra för användarna viktiga skönlitterära komponenter.

Frågan är om skönlitteraturen ska behandlas på samma sätt som facklitteraturen.
Antagligen inte, för även om facklitteraturen kan vara underhållande och komplex, så har
den i första hand en kunskapsförmedlande funktion och konsistent innehåll. De
upplevelsemässiga aspekterna som efterfrågas av läsarna i skönlitteraturens
mångfacetterade innehåll kanske ger upphov till ett annorlunda sökbeteende vilket kräver
andra mer användaranpassade återvinningsverktyg. Möjligen söker man på ett enklare
och mer pragmatiskt sätt som gör att andra mindre analytiska återvinningsverktyg bör
beaktas.

Att studera användarna och utifrån deras beteende utforma anpassade
återvinningsverktyg har inte varit självklart vad gäller skönlitteratur. Undantagen som
bekräftar regeln är forskningen som bedrivits av Pejtersen och Saarti. Sökbeteendet och
återvinningsverktygen har studerats inom olika forskningsfält som inte alltid samarbetat
optimalt. I denna uppsats ses det som en självklarhet att forskningsfälten vari
användarna respektive verktygen för återvinning sammanfogas. Biblioteken är till för
deras användare och därför ska de också stå i centrum. Att bygga en bro och sammanföra
forskningsfälten ligger implicit då vi pratar om användaranpassade återvinningsverktyg.

Det som inspirerade oss till att skriva om återvinning av skönlitteratur för vuxna har
främst att göra med vårt intresse för skönlitteratur. Av erfarenhet vet vi dessutom att det
är väldigt svårt att återvinna skönlitteratur om man är ute efter något speciellt ämne. När
vi sedan upptäckte att biblioteksföreningen har en specialgrupp för indexering av
skönlitteratur med målet att förbättra återvinningen av skönlitteratur i Sverige via en
ämnesordslista, blev vi mycket nyfikna på ämnet. Efter att läst igenom remissupplagan
som släpptes i maj 2003 upptäckte vi hur omfångsrik och detaljrik den var (Svensk
biblioteksförening, 2003). Första tanken var att det var ett arbete som skulle vara
ovärderligt för användarna. Äntligen hade något gjorts för att förbättra tillgången till
innehållet i skönlitterära verk. Då vi funderade vidare på hur remissupplagan skulle
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kunna vara föremål för en uppsats slog oss detta med användarna. Vilken nytta har de av
denna ämnesordlista? Löser man problemen med den bristfälliga tillgängligheten till
skönlitteraturen enkom genom ämnesord?

Efter att närmare studerat ämnet fick vi ytterligare inspiration av forskaren Rune
Eriksson (2003) vid Danmarks Biblioteksskole. I sin projektbeskrivning av sin
kommande ph.d.-studie Indeksering og andre strategier med henblik på genfindning,
relevansvurdering og formidling af skönlitteratur frågar han sig vilka andra
återvinningsmöjligheter än ”emnesord og note kan vaere interessante i forbindelse med
skönlitteratur”. Även Saarti (1999, s. 91) är inne på samma linje. Enligt honom kommer
den största utmaningen att ligga i utveckling av ett specialiserat återvinningssystem för
skönlitteratur som är användaranpassat med fler återvinningsmöjligheter än klassifikation
och indexering.

Vår uppsats kommer att handla om just användaranpassade återvinningsmöjligheter.
Befintliga återvinningsverktyg undersöks genom att kartlägga den tidigare forskningen
och utifrån den göra en egen empirisk undersökning. Ambitionen är att få en uppfattning
om vilka återvinningsverktyg som behövs för skönlitteraturen; vilka verktyg som bäst
speglar användarnas sökbeteenden vid återvinning av skönlitteratur. Vi kommer att
fokusera på skönlitteratur för vuxna eftersom huvuddelen av forskningen i ämnet
avgränsats till den typen av litteratur. Dessutom anser vi den i sin innehållsliga mångfald
och komplexitet vara mer problematisk och därför mer intressant än barn- och
ungdomslitteratur.

1.2  Hypotes och syfte
Grundhypotesen vi kommer att arbeta utifrån är att användarnas sökbeteende måste tas
till vara för att kunna utforma användarvänliga återvinningsverktyg för skönlitteratur.
Hypotesen, vilken uppsatsens syfte är att verifiera, är att de återvinningsverktyg som
finns i dagsläget avseende skönlitteratur inte är tillräckligt användaranpassade.

Huvudsyftet med vår uppsats är att utveckla delar av forskningen kring återvinning av
skönlitteratur för vuxna som rör användarnas sökbeteende. Det mer precisa syftet är att
undersöka vuxna skönlitterära läsares sökbeteende, både generellt och specifikt gällande
användare på Trelleborgs bibliotek. Utifrån detta sökbeteende och efter det att
hypotesen prövats, är målet att få ett svar på hur olika användarvänliga
återvinningsverktyg kan fungera och integreras på ett bibliotek.  Det andra syftet med
uppsatsen är att utifrån vuxna skönlitterära läsares sökbeteende ge förslag på
användaranpassade återvinningsverktyg.

1.3  Frågeställningar
För att uppnå syftet  kommer vi att arbeta med följande frågeställningar:

• Hur ser sökbeteendet hos vuxna läsare av skönlitteratur ut?
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•  Hur kan sökbeteende hos vuxna läsare av skönlitteratur återspeglas i bibliotekens
återvinningsverktyg?

•  Vilka återvinningsverktyg på biblioteken är lämpliga för skönlitteratur avseende
vuxna skönlitterära läsares sökbeteende?

1.4 Metod och material
Innan vi mer i detalj beskriver hur vi gick till väga i uppsatsens olika delar vill vi förklara
den mer övergripande strukturen samt vilken funktion de olika kapitlen tjänar. Detta
görs med utgångspunkt i våra frågeställningar.  Detta för att även sätta in dem i ett
övergripande sammanhang och förklara dess funktion. Genom att de olika kapitlen och
dess delar presenteras klargör kapitlen även uppsatsens disposition.
 
Förutsättningen för våra forskningsfrågor, eller den grundhypotes vi arbetar utifrån, är
att användaren ska tas hänsyn till vid skapande av återvinningsverktyg för
skönlitteratur. Denna grundsyn redogörs för mer ingående i vårt första kapitel,
”Teoretisk kontext”. Här läggs således den teoretiska grunden för det kommande arbetet
och motiverar uppsatsens ansats och således även de forskningsfrågor vi vill ha svar på.
Ett annat syfte kapitlet har är att förankra forskningsfrågorna i ett större biblioteks- och
informationsvetenskapligt sammanhang.

Den första frågan vi vill ha besvarad är:
• Hur ser sökbeteendet hos vuxna läsare av skönlitteratur ut?

För att kunna få svar på våra två övriga forskningsfrågor är det en förutsättning att få
svar på denna. Detta får vi genom att de empiriska undersökningarna vi gör jämförs med
tidigare användarinriktad forskning, överensstämmande med den teoretiska grund som
presenteras i kapitlet ”Teoretisk kontext”. Denna tidigare forskning presenteras i
kapitlet med samma namn. Här är syftet att extrahera den forskning som bedrivits
avseende återvinning av skönlitteratur som är relevant utifrån den teoretiska plattform
som ges i kapitlet ”Teoretisk kontext”. Därmed synliggörs forskning vi utesluter utifrån
denna teoretiska grund. Kapitlen ”Teoretisk kontext” samt ”Tidigare forskning” är
relativt grundliga och har en framträdande plats i uppsatsen. Därför kallar vi denna del
litteraturstudie. Nedan, under rubriken med samma namn, redogör vi närmare för de olika
delarnas funktion.

Vårt syfte med de empiriska undersökningarna, mer explicit, är att samla in data om
användarnas sökbeteende i en verklig bibliotekskontext. Detta för att ge oss ett
analyserbart fall på korrelationen mellan tidigare empiri och teori, och resultatet från våra
empiriska undersökningar. Jämförelsen med tidigare empiri och teori är en nödvändighet
för att kunna uppnå syftet att i slutdiskussionen och slutsatserna kunna säga något
generellt om användarnas sökbeteende, eller i alla fall få ett något mer generaliserbart
material än det vårt stickprov genererar. Det finns även frågor i de empiriska
undersökningarna där vi inte har något jämförelsematerial. Resultaten från dessa går
naturligtvis inte att säga något mer generellt om, vilket inte heller är ambitionen. Dessa
frågor och resultat får fungera som ett eventuellt underlag för liknande undersökningar.
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För att ge en så heltäckande bild av användarnas sökbeteende som möjligt gjorde vi två
empiriska undersökningar. I den första gemomfördes intervjuer med bibliotekarier. Då
bibliotekarier kan ge en professionell bild av användares sökbeteende, en bild som
användarna själva nödvändigtvis inte är medvetna om, utgjorde de ett viktigt
forskningsobjekt. Ett annat syfte med bibliotekarieintervjuerna var att resultatet härifrån
skulle kunna användas vid utformningen av enkätundersökningen, där användarna direkt
studerades.

Den andra frågan vi vill få ett svar på är:
•  Hur kan sökbeteende hos vuxna läsare av skönlitteratur återspeglas i

bibliotekens återvinningsverktyg?
Denna fråga diskuteras och besvaras i slutdiskussionen och slutsatserna. Även här är
ambitionen att säga något mer generellt då vi utgår från ett med andra undersökningar
belagt sökbeteende. Att diskutera och jämföra teorier som inte är baserade på empiri och
avgöra om de är användaranpassade är ett annat mål. Då vi även införskaffat uppgifter
om användares sökbeteende där vi inte har någon tidigare forskning att belägga med,
kommer även resultaten specifikt för Trelleborgs bibliotek att diskuteras.

Den tredje frågan uppsatsen ska utreda är:
• Vilka återvinningsverktyg på biblioteken är lämpliga för skönlitteratur avseende

användarnas sökbeteende?
I slutdiskussionen och slutsatserna är ambitionen att redogöra för vilka
återvinningsverktyg som är lämpliga för återvinning av skönlitteratur för vuxna. Även
här prövas empirigrundad teori, men även sådan som inte är det men ändå kan vara
användaranpassad. Ambitionen är även här att både kunna säga något mer generellt och
för Trelleborg specifikt, beroende på tillgång till jämförelsematerial.

 1.4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien omfattar kapitel 2, ”Teoretisk kontext” samt kapitel 3, ”Tidigare
forskning”. Syftet med kapitel 2 är att ge ett bredare perspektiv på uppsatsens fokus,
sökbeteende och återvinningsverktyg. Först redogörs för vad vi lägger i begreppet
informationsåtervinning. Den definitionen möjliggör att informationsåtervinning blir ett
överordnat begrepp varunder uppsatsens övergripande teoretiska resonemang kan föras
och där vi presenterar vår syn på hur informationsåtervinning bör studeras.  

Sökbeteendeforskningen plats i ett större sammanhang förklaras under rubriken
”Informationsbeteende” genom att vi utgår från teorier inom forskningen rörande just
informationsbeteende. De forskare vi stöder oss på här är två av auktoriteterna inom
informationsbeteendeforskningen, nämligen Wilson (1999) och Kuhlthau (1991). Här
kommer dessutom användningen av begreppen motiveras.

I kapitel 2, under rubriken ”Kunskapsorganisation och Information Retrieval”, kommer
vi dessutom att redogöra för det teoretiska och ämnesmässiga sammanhang vari det vi
menar med återvinningsverktyg hör hemma. Fokus vidgas och vi utgår från forskning
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som hör hemma inom de båda forskningsfälten. Här presenteras även kortfattat vilka
återvinningsverktyg som finns och vilken funktion de fyller. Även här kommer vår
användning av begreppen inom forskningsfältet motiveras. Materialet i kapitel 2 utgörs
av både artiklar och monografier, dock mestadels det förstnämnda.

Kapitel 2 avslutas sedan med att vi under rubriken ”Teoretisk kontext och återvinning av
skönlitteratur” snävar in och fokuserar teorierna inom de tre forskningsfälten på det vi
anser vara relevant för vårt uppsatsämne. Explicit förklaras återvinning av skönlitteratur
för vuxna och dess förhållande till informationsbeteende, kunskapsorganisation och
Information Retrieval (IR). Häri ligger även att de tre forskningsfälten sammanfogas och
bildar den teoretiska plattform utifrån vilken forskningsfrågorna formulerats.
Avslutningen utgör också en brygga till nästkommande kapitel.

I kapitel 3, ”Tidigare forskning”, presenteras den tidigare forskning som bedrivits
rörande återvinning av skönlitteratur för vuxna. Syftet med detta kapitel är att snäva in
den teoretiska och biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten genom att
forskningen i nära anslutning till vårt uppsatsämne redogörs för.

Kapitlet börjar med att vi redogör för vilka ansatser som gjorts generellt och kapitlets
disposition. Sedan tar vi upp vilka problem forskningen generellt fokuserat på. Härefter
presenteras de återvinningsverktyg som det forskats kring. Såväl specifika
klassifikations- och indexeringssystem som typer av klassifikation och indexering tas
upp här. De presenteras under rubrikerna ”Innehållsanalytiska system” (3.2) samt
”Hyllklassifikationssystem” (3.3).

Materialet som används i kapitlet är mestadels artiklar men en del monografier används
också.  Den monografi som används flitigast är Beghtols The classification of fiction -
The developement of a system based on Theoretical Principles (1994). Här presenteras
en rad klassifikationssystem som gjorts för skönlitteratur. Således använder vi oss här av
en sekundärkälla vilket inte är optimalt. Många av dessa klassifikationssystem visade sig
dock vara svåra att införskaffa vilket får ursäkta oss.

I slutet av kapitlet, under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter inför de empiriska
undersökningarna” (3.4) redogörs för det teoretiska resonemang den empiriska delen
grundar sig på. Detta motiverar det material vi extraherar ur den tidigare forskningen och
som ligger till grund för den empiriska delen och som går att jämföra och belägga den med
i den senare resultatanalysen i kapitel 5.  I kapitel 6, ”Slutdiskussion”, kommer, förutom
det som framkommit i resultatanalysen, även icke-empiriskt utformade
återvinningsverktygs relevans för användarna att diskuteras.

 1.4.2 Empiriska undersökningar
Vi genomförde två empiriska undersökningar. Båda gjordes på Trelleborgs bibliotek
under veckorna 42-43 hösten 2003. Under vecka 42 genomfördes en
intervjuundersökning där bibliotekariernas syn på användarnas sökbeteende och
bibliotekets återvinningsverktyg undersöktes. Denna undersökning hoppades kunna ge
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uppslag till  nästkommande veckas enkätundersökning som var riktad till användarna av
biblioteket.

De empiriska undersökningarna har delvis utgått från två användarundersökningar. Dels
den detaljrika undersökningen som Pejtersen (1983; 1984b) gjort på ett danskt
folkbibliotek. Dels den som Andersson & Holst (1996) har genomfört. Motiveringen till
användandet av dessa undersökningar görs i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter inför de
empiriska undersökningarna och resultatanalysen” (3.4). Ambitionen har inte varit att
duplicera dessa undersökningar, snarare att ha dem som beläggande jämförelsematerial
efter en viss modifiering av dem utifrån vårt perspektiv.

Undersökningarna kan indelas i tre intresseområden och frågeschemat (Bilaga 2) och
enkäten (Bilaga 1) avspeglar dessa. Denna indelning kom till stånd efter att vi läst in oss
på ämnet och därmed bildat oss en uppfattning om vad som är intressant att undersöka.
De tre intresseområdena eller huvudfrågorna är:

1) Vad initierar sökbeteendet avseende skönlitteratur?
2) Vad i skönlitterära verk, innehålls- som formmässigt, är viktigt för användarna?
3) Hur söker användare efter skönlitteratur? Vilka sökstrategier/taktiker har de?  

1.4.2.1 Bibliotekarieintervjuer
Undersökningens respondenter utgjordes av fyra bibliotekarier på Trelleborgs bibliotek
varav en är bibliotekets chef. Med hjälp av ett fåtal öppna frågor ville vi få en bred bild
av bibliotekariernas uppfattning av användarnas sökbeteende. Genom något djupare
intervjuer ville vi fånga, jämföra och kanske belägga generella mönster i användares
sökbeteende som observerats av oss. Det är således en kvalitativ undersökning vi gjort
där inga kvantitativa variabler eftersträvats. Intervjuerna syftar även till att ge ett
utifrånperspektiv och en professionell bedömning av hela sökbeteendekontexten när vi
inkluderar bibliotekarierna i undersökningen.

Intervjufrågorna i frågeschemat (Bilaga 2) påminner om enkätfrågorna, men de är
omformulerade till att passa bibliotekarieperspektivet. Frågorna utgick från de tre
identifierade intresseområden. Huvudfrågorna grupperade efter intresseområdena är:

1. Vad tror du sätter igång och styr läsarnas läsbehov? och I vilken grad tror du
biblioteket kan bli bättre på att väcka låntagarnas läsbehov?
Frågorna ger svar på vad som initierar användarnas sökbeteende.
2. Vad efterfrågas vad gäller skönlitteratur?
Avser ge svar på vad innehålls- och formmässigt som användare söker efter eller vad som
kan vara en potentiell sökstrategi/taktik.
3. Kan man säga något generellt om olika användargruppers sökbeteende? och Hur
utnyttjar låntagarna befintliga återvinningsverktyg?
Ger svar på hur användarnas sökbeteende ser ut avseende skönlitteratur; vilka
sökstrategier och söktaktiker som användarna företar sig.
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Dessutom ville vi ha svar på hur bibliotekarierna tror att användarna uppfattar
återvinningsmöjligheterna vad gäller skönlitteratur samt hur de själva uppfattar dessa.

De tre första intervjuerna genomfördes i en följd och varierade mycket i längd, de blev
successivt längre, från 15 till ca 45 minuter. Variationen berodde antagligen på att vi som
intervjuare blev varma i kläderna. Den fjärde intervjun genomfördes följande dag och blev
ännu längre, över en timme. Här var respondenten förberedd på frågorna och kunde
antagligen därigenom ge mer uttömmande svar på frågorna.

1.4.2.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningens stickprov är 60 biblioteksbesökare/läsare på Trelleborgs
bibliotek. Enkäterna delades ut av oss personligen och vi försökte vara behjälpliga under
tiden frågorna besvarades, men större delen av informanterna behövde ingen assistans.
   
Urvalet var från början tänkt att göras någorlunda representativt genom att det skulle
återspegla den demografiska sammansättningen i kommunen. Det urvalsförfarandet
föreföll ganska komplicerat att genomföra trots att vi hade tillgång till statistiska
uppgifter. Efter att ha övervägt representabiltetsfrågans relevans för undersökningen
valde vi istället en enklare metod. Vår viktigaste målsättning med metodvalet var att
förvissa oss om att få variation i svaren och så många olika sökbeteenden som möjligt
representerade. Frågor kring olika användargruppers beteende är av enbart sekundärt
intresse för oss. I vissa fall kommer dock olika användargruppers beteende att beaktas.
Detta i fall då väsentliga skillnader kunnat skönjas mellan olika användargrupper och
därför bör kommenteras.

Principen var att låntagarna delas upp efter kön och indelas i tre åldersgrupper, så att sex
grupper med tio personer i varje skapas. Således är det ett icke-slumpmässigt strategiskt
urval vi gjort (Trost, 2001, s. 32).

Den valda grupperingsstrukturen visade sig emellertid svår att uppnå i praktiken.
Manliga biblioteksbesökare utgjorde en betydligt mindre del av det totala antalet
biblioteksbesökare än kvinnorna och dessutom var det något svårare att få dem att ställa
upp. Läsarna av skönlitteratur bland männen var också färre än bland kvinnorna. På
grund av detta, och av att vi placerade ut enkäter åt besökarna, bl a vid
utlåningsautomaterna, blev andelen inkomna svar från kvinnorna större än från männen.
Vi valde tidigt att medvetet försöka styra upp skevheten genom att helt fokusera på män
under slutet av undersökningen då ”kvinnokvoten” uppfyllts. Proportionerna jämnades
ut något, men vi fick inte in 30 svar från män och det inkom ytterligare svar från kvinnor.

Enkäten (se Bilaga 1) innehåller tre huvudfrågor utformade utifrån de tre intresseområden
vi vill undersöka. Huvudfrågorna med tillhörande delfrågor är:

1. Vad gör dig intresserad av att läsa en skönlitterär bok?
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Denna fråga gav svar på huvudfrågan vad som initierar sökbeteendet.  Frågan har 14
alternativ där flera kan fyllas i.
2. Vad är viktigt för ditt val av en skönlitterär bok?
Frågan ger svar på vad, innehålls- som formmässigt, som användarna anser viktigt i
skönlitterära böcker och som därmed är potentiella sökstrategier/taktiker. 7 aspekter
efterfrågades.
3. Hur söker du efter böcker på biblioteket?
Frågan avser att undersöka användarnas sökstrategier. Beroende på vilken/vilka
sökstrategi(er) som ifylldes fick respondenten svara på vilka delstrategier eller
söktaktiker som används. I anslutning till denna fråga undersöks även användarnas
attityder gentemot sökverktygen genom att fråga hur svårt användarna anser
sökverktygen är att använda.

Dessutom innehåller enkäten frågor om kön och ålder. Detta för att kunna styra
eftersträvat urval och därmed möjliggöra analys av olika användargrupper. Enkäten
innehåller också två ”kontrollfrågor”, som avser att mäta vad som vid ett specifikt
tillfälle initierade läsbehov och hur låntagaren sökte efter just den skönlitterära boken.

I kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter inför de empiriska undersökningarna och
resultatanalysen” (3.4) kommer valet av frågor att mer ingående motiveras.

Frågorna kan sägas vara av blandad kvalitativ/kvantitativ karaktär, till de första sex
frågorna ges ett antal olika svarsalternativ medan den sista frågan är öppen. Vår avsikt
var att kunna kvantifiera hur mycket olika återvinningsverktyg används och hur många
av användarna som följer en viss sökstrategi. Därför är metoden i det avseendet
kvantitativ. Då vi hade två öppna frågor, ”kontrollfrågorna”, ingår även kvalitativa frågor
med öppna svarsalternativ (Trost, 2001, s. 19).
                 
Frågornas form ger oss trots det kvalitativa inslaget i samtliga fall ett kvantitativt
dataunderlag. Även om ”kontrollfrågorna” är kvalitativa går en sammanställning och
kategorisering av svaren göras som går att räkna på. Däremot handlar det genomgående
om kvalitativa variabler, då vi rör oss på mätskalorna nominal- respektive
ordinalskalorna där kvaliteter översatta till mätbara tal snarare än reella tal studeras. Den
första skalan tillämpas då huvudfrågorna 1 och 3 besvaras. Här har olika variabler
namngetts utan att ordnats. Ordinalskalan är skalan som används i fråga 2. Här är
värdena ordnade, dock utan att likt kvantitativa variabler ha lika stora skalsteg
(Infovoice, 2003)2.

I resultatanalysen kommer vi närmare att redogöra för hur analysen går till. Vilka
metoder vi utgår ifrån samt motivera vad vi hoppas få ut av den.

                                                
2 http://infovoice.se/fou/
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1.5 Avgränsningar och definitioner
I uppsatsen är det vuxna låntagare av skönlitteratur som studeras. Det är dessa låntagare
som framförallt varit föremål för den forskning som bedrivits och här finns det därför
mer material att tillgå. Dessutom anser vi skönlitteratur för vuxna till skillnad från
skönlitteratur för ungdomar och barn vara mer intressant beroende på att den är mer
komplex i sitt mångfacetterade och mångtydiga innehåll. Därmed utgör den en större
utmaning och gör det mer komplext för den som ska utforma återvinningsverktygen.

Med skönlitteratur avser vi epik (framförallt romaner, men även noveller, essäer etc.)
och dramatik. Lyrik ingår inte i undersökningen och här finns heller ingen tidigare
forskning att luta sig emot. Då vi i fortsättningen pratar om användare, läsare eller
liknande åsyftar vi vår undersökningsgrupp (inte endast vår empiriskt undersökta grupp
utan undersökningsgruppen i stort), nämligen vuxna skönlitterära läsare. Att vi pratar
om vuxna ligger i alla dessa fall implicit.  

Vi vill redan här redogöra för och etablera för uppsatsen centrala termer. På så vis gör vi
även en slags avgränsning. Termerna kommer närmare förklaras och beläggas under
uppsatsens gång då de även inplaceras i sitt rätta sammanhang.

Informationsåtervinning - handlar om representationen av, lagrande av, organiserande
av och tillgången till informationsobjekt.

Informationsåtervinningsverktyg - använder vi generellt om alla de ting, personer
(bibliotekarier) och företeelser som står till buds för att kunna hitta den information som
eftersöks. Klassifikations- samt indexeringssystem är två av dem. Dessa kan vara
datorbaserade eller inte, t ex OPAC:s eller hyllklassifikation. Teoretiska modeller samt
praktiska lösningar anser vi vara lika intressanta ur vårt återvinningsperspektiv.

Informationsåtervinningssystem - är strukturer av interagerande återvinningsverktyg.
Biblioteket kan ses som en typ av återvinningssystem.

Information Retrieval (IR) - avser informationsåtervinning i en datoriserad miljö.

Kunskapsorganisation - är organisation av dokument eller information eller kunskap i
syfte att tillgängliggöra den för potentiella användare.

Hyllbrowsing - en intuitiv sökstrategi där användaren letar efter böcker utan någon i
förväg uttänkt sökstrategi.

Skönlitteratur - är litteratur, som i motsats till facklitteraturen, förhåller sig
konstnärligt till sitt ämne och till sättet att framställa innehållet (Hallberg, 1991, s. 1).

Sökbeteende - avser initierande av läsbehov, val av sökstrategi och praktiskt
tillvägagångssätt vid användande av återvinningsverktyg. Sökbeteende är en del av
forskningsfältet informationsbeteende.
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2 TEORETISK KONTEXT

Uppsatsens två forskningsobjekt är användarnas sökbeteende och återvinningsverktyg,
såväl manuella som datorbaserade. I detta kapitel redogörs för dessa efter att den kontext
eller de forskningsfält vari de hör hemma har presenterats. Inledningsvis beskrivs den
övergripande teoretiska kontexten och utgångspunkten. Häri ligger att påvisa exempel på
att forskningen till viss del överensstämmer med denna.  Avslutningsvis kommer en
koppling till forskningsfältens och den teoretiska utgångspunktens relevans för
återvinning av skönlitteratur att göras i den sista delen av kapitlet.  

Inledningsvis bör redogöras för vad vi menar med begreppet informationsåtervinning. Vi
menar att uppsatsens teoretiska ram eller kontext kan rubriceras
informationsåtervinning. Därför har vi valt att anknyta till den definition av
informationsåtervinning som de amerikanska forskarna Salton och McGill (1983, s. 1)
formulerat. De menar att informationsåtervinning ”is concerned with the representation,
storage, organisation and accessing of information items”.   

Har man denna breda definition av begreppet informationsåtervinning kan flera
forskningsfält inordnas under det. Forskningsfält där, som vi ser det, nödvändiga
komponenter för att utforma användaranpassade verktyg för återvinning av information
studeras. Då definitionen inkluderar tillgängliggörande, med en implicit användare av
informationen, är informationsbeteende ett forskningsfält. Även två forskningsfält där
återvinningsverktyg studeras kan inplaceras inom ramen för definitionen. Representation
och organisation av information eller dokument hör hemma i forskningen rörande
kunskapsorganisation. Är denna organisation av kunskap implementerad och lagrad i
datorer i form av digitala återvinningssystem är det inom fältet IR forskningen bedrivs.
Dessa tre forskningsfält kommer nedan att mer ingående beskrivas.

Har man Salton & McGills breda definition av informationsåtervinning medger den även
att den kontext vari uppsatsen rör sig, biblioteket, kan ses som ett
informationsåtervinningssystem. De amerikanska forskarna Lancaster & Warren (1993,
s. 17) har denna syn på biblioteket. Biblioteket införskaffar medier av olika slag -
elektroniska som fysiska - och lagrar dem och skapar därmed en samling, en databas eller
fysisk samling. Dokumentsurrogaten eller dokumentrepresentationerna, som identifierar
och lokaliserar dokumenten, ordnas i kataloger och möjliggör därmed användares tillgång
till dokumenten.

Även vi ser biblioteket som ett återvinningssystem för information. Ett
återvinningssystem där olika återvinningsverktyg står användarna till buds, manuella
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som digitala. Även bibliotekarien kan med definitionen ses som en form av manuellt
återvinningsverktyg.  Vidare är det ett system med ovanstående tre forskningsfält
representerade där forskning kring användare och system måste samverka för att kunna
skapa optimala och dynamiska återvinningssystem.

För att kunna utforma användaranpassade verktyg räcker det inte med att forskning
existerar inom de olika forskningsfälten. Det krävs dessutom att samarbete mellan dem
sker. Det viktiga för oss är att påpeka att samverkan bör ske mellan å ena sidan
användarforskning och å andra sidan forskningen där återvinningsverktygen studeras, dvs
kunskapsorganisation och IR. Med andra ord att bygga en bro mellan användaren och
återvinningsverktygen.  Samverkan mellan ”verktygsfälten” ligger implicit och är även
den viktig för att fungerande användaranpassat återvinningssystem skapas. Utnyttjas
exempelvis inte kunskaper om användarnas beteende inom forskningen rörande
kunskapsorganisation inom dito för IR blir forskningen ur ett användarperspektiv
tämligen meningslös. Då det finns en samverkan i och med att digitala
återvinningssystem uppenbarligen existerar med såväl klassifikations- som
indexeringssystem implementerade kommer den inte kommenteras vidare. Själva
definitionen av IR innefattar mer eller mindre implicit klassifikations- och
indexeringssystem.

De tre forskningsfälten har dock samverkat och användarnas informationsbeteende har
inte gått ouppmärksammad förbi forskarnas intressen både vad gäller
kunskapsorganisation och information retrieval. Den finländske forskaren Pertti Vakkari
(1996, s.185, s.205) menar att många forskare i slutet av 70-talet och början av 80-talet
började studera IR-system och dess verktyg samt användares meningsskapande av
information i samband med informationssökning i en informationsbeteendekontext.
Detta som en följd av det andra paradigmskiftet eller nya användarorienterade kognitiva
synsättet. Detta nya synsätt framträdde som en reaktion på det förra synsättet där man
i första hand var intresserad av informationssystemen och det de presterade.
Användarna studerades utifrån hur väl de använde sig av systemen; systemet var
utgångspunkten för studierna. Ginman3 (1994, s. 302) menar att det nya synsättet
innebar ett intresse för informationsåtervinningens komplexa och subjektiva karaktär.
Individen lyftes fram och forskningen fick en holistisk prägel där individens helhet
studeras, inspirerad av den nya sociologiska forskningen som tog fasta på individens
komplexa samspel med samhället.   

                                                
3 Enligt Ginman (1994, s.32) hävdar en del forskare att informationsanvändningsforskningen nu tillämpar
ett tredje synsätt där de båda synsätten knyts ihop. Individens utnyttjande av system och orsakerna till de
kognitiva mekanismerna som ligger till grund för individens beteenden och behov studeras. Det tredje
paradigmet innebär även ett intresse för resultatet av individens beteende och utnyttjande av system.
Närmare bestämt hur resultatet av de båda föregående paradigmen förbereder individen inför yrkeslivet och
som samhällsmedborgare. Vakkari (1996, s. 204-205) däremot menar att det kognitiva synsättet är det
ledande inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Han nämner inte ens ett tredje synsätt. Det verkar
således som om delade meningar råder om det finns ett tredje synsätt eller inte.
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Vakkari, (1996, s. 202ff.) menar dessutom att det andra paradigmskiftet har medfört en
mer användarorienterad forskning överhuvud inom biblioteks- och
informationsvetenskapen och forskarna har fokuserat på frågor som människors
kunskapsstrukturerande, interaktionen människa-återvinningssystem, människans
informationssökningsprocesser och människans informationsbeteende i stort. Därmed
har det kognitiva synsättet medfört att biblioteks- och informationsvetenskapens
forskningsområde utvidgats.  

Då återvinningsverktyg som klassifikations- och indexeringssystem implementeras i
datorer och användarnas nyttjande av dessa IR-system började studeras, kan man tänka
sig att kunskapsorganisation också blev ett fält där det lades vikt vid
informationsbeteendet. Den danske forskaren Peter Ingwersen (1992, s. 52) hävdar att så
är fallet. Han menar att forskare inom kunskapsorganisation som Hutchins och Sparck
Jones anammade det nya användarorienterade synsättet. Användarorienterad
”aboutness” och empiriska användarundersökningar är exempel på principer som dessa
forskare förespråkar vid innehållsanalys av dokument.

Nedan beskrivs Informationsbeteende, verktygskontexten,  under en egen rubrik medan
kunskapsorganisation och IR, systemkontexten, tas upp tillsammans under en annan.

2.1  Informationsbeteende
Tom Wilson, numera pensionerad forskare vid universitetet i Sheffield, är en av de
forskare som förespråkar det kognitiva synsättet och därmed en användarorienterad
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning (Ginman, 1994, s. 302). Han kallar
det nya synsättet för ”person centred” till skillnad från det tidigare som var ”system
centred” och ser användarna som den självklara utgångspunkten för forskningen (Wilson,
2000, s.52).  

I artikeln ”Models in information behaviour research” (Wilson, 1999) ger han en exposé
över informationsbeteendeforskningen fram till och med 1999. I nedanstående modell
förklaras vilka forskningsfält som inkluderas i det mer övergripande och generella
forskningsfältet Wilson (1999, s. 263) kallar ”information behaviour”.

Figur 1. Wilsons “nested model” över forskningsområdena ”information behaviour”, ”information
seeking” och ”information searching”.
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Källa:  Wilson, 1999, s. 263.

Modellen visar att informationsbeteende innefattar två forskningsfält, ”information-
seeking behaviour” och ”information search behaviour”4.

”Information behaviour” definierar Wilson (1999, s. 263; 2000, s. 49) som det generella
forskningsfältet. Här studeras det totala mänskliga informationsbeteendet i relation till
informationskällor och -kanaler. Både aktivt och passivt mottagande och användande av
information studeras. Individen behöver nödvändigtvis inte aktivt söka information.  

”Information-seeking behaviour” är en underavdelning till ”Information behaviour”. Här
är forskningsintresset mer aktiva sökbeteenden vilka har ett syfte eller mål. Individens
metoder för att upptäcka och få tillgång till information studeras. Det potentiella
interagerandet med både manuella och datorbaserade informationssystem studeras.

”Information search behaviour” förklaras i sin tur som en underavdelning till
”information-seeking behaviour”.  Interaktionen på mikronivå mellan
informationsanvändaren (med eller utan intermediär) och alla typer av
informationssystem studeras, dock särskilt interaktionen med datorbaserade
informationssystem av vilka textbaserade IR-system är en typ. Det kan röra sig om
studier av interagerandet mellan dator och individ på fysisk nivå, exempelvis studier av
användning av musklick. Det kan även handla om interagerande på intellektuell nivå, där
individens val av sökstrategier eller värderande av information är föremål för forskningen.
Om vi har förstått Wilson (1999, s. 257-263; 2000, s. 49) rätt är det alltså inom denna
del av informationsbeteendeforskningen, i den mån de sysslar med beteende, forskning
inom IR bedrivs.

En bättre överblick över vad som studeras inom informationsbeteendeforskningen fås i
en annan modell av Wilson. Wilson (1999, s. 257-258) kallar den för en macromodell då
                                                
4 Då termerna är svåra att översätta till svenska används de engelska termerna då skillnaderna dem emellan
förklaras.
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intentionen med den är att ge ett vidare perspektiv till ”information-seeking behaviour”
och ”information search behaviour”. Ett vidare perspektiv på ”information-seeking
behaviour” fås då den synliggör generella beteenden i samband med initierandet av denna
typ av sökning. Vidare vidgar modellen perspektivet avseende ”information search
behaviour” då den explicit synliggör beteenden som inte endast kan kopplas till
datorbaserade IR-system.

Figur 2. Wilsons modell över information behaviour från 1996.

Källa: Wilson, 1996, s. 257.

Det är en mycken liten del av forskningsfältet ”information behaviour” vi kommer att
beröra. Wilson (1999, s. 257) visar med modellen hur omfattande och komplex
informationsbeteendekontexten är med aktiverande och hindrande faktorer.  Det är en
lång väg innan själva sökprocessen börjar och många olika teorier från en rad andra
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vetenskaper ingår implicit, varför Wilson (1999, s. 258) menar att modeller av dessa slag
kan hjälpa och informera IR-forskare avseende övergripande designprinciper i
datorbaserade IR-system. Rimligen bör de av samma anledning även kunna vara till nytta
vid utvecklande av manuella återvinningssystem.

Längst till höger i modellen ses delar inom informationsbeteendeforskningen som är
relevanta för uppsatsen. Då vårt fokus är sökbeteende i samband med manuella såväl
som digitala återvinningsverktyg är rutan och tillika forskningsfältet ”Information-
seeking-behaviour” av intresse för uppsatsen. Föremål för vårt intresse är framförallt
rutan ”Active search”. Inom ramen för denna studeras det aktiva sökbeteendet både vad
gäller ”information search behaviour” och ”information-seeking-behaviour”, sökbeteendet
i samband med manuella såväl som digitala återvinningsverktyg kan här studeras.

Man skulle kunna hävda att även rutan ”Passive search” är intressant för oss. Detta
eftersom vi vill undersöka faktorer som initierar användares sökbeteende och som har att
göra med ett mer inaktivt och icke-strategiskt/taktiskt sökbeteende. Av samma anledning
är rutan ”Activating mechanism” av intresse, vad som aktiverar eller initierar
sökbeteendet. I båda fallen har vi att göra med frågor som rör beteenden utanför ett
aktivt sökbeteende. Därför är det inom det mer generella forskningsfältet ”information
behaviour” vi enligt Wilsons definition av forskningsfältet anser att den frågan bör
studeras. Sammanfattningsvis berör vi i uppsatsen, såsom definierade av Wilson, på
något sätt alla former av informationsbeteende. Det viktiga är dock inte att sätta exakta
etiketter på våra forskningsobjekt, utan ge en teoretisk ram och kontext som syftar till
att ge en bättre förståelse och överblick över uppsatsens intresseområden.

Fortsättningsvis kommer den svenska termen sökbeteende att användas. Då vi inte
skiljer på olika typer av sökbeteende, utan använder det som ett samlat begrepp för de
olika typerna av sökbeteende, bör det inte innebära risk för missförstånd.

 2.1.2 Sökbeteende
För att närmare förklara en del av informationsbeteendeforskningen där vi kommer att
röra oss och där den aktiva sökningen eller Wilsons ”Active search” studeras, utgår vi
från Carol C. Kuhlthaus (1991, s. 367), forskare vid School of Communication,
Information, and Library Studies, Rutgers, the State University of New Jersey, modell
”Information Search Process” (ISP). Modellen är baserad på empiriska studier där
biblioteksanvändare studerades. De flesta användarna hade ett mer eller mindre påtvingat
informationsbehov initierat av sin profession- och utbildningssituation, då de var
universitets- och high school-studenter samt lärare (Kuhlthau, 1991, s. 364).  

Tabell 1. Kuhlthaus Information Search Process (ISP).
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Källa: Kuhlthau, 1991, s. 367.

Till de sex olika stegen i den aktiva informationssökningsprocessen har Kuhlthau
kopplat kognitiva aspekter, känslor och tankar. Därför menar Wilson (1999, s. 255f.) att
denna modell är mer än en ”information search model” och snarare är en modell avseende
”information seeking”.

Poängen med att visa denna modell är att den är signifikativ för de modeller vi har
studerat (eg. Kuhlthau, 1991, s. 367; Ingwersen, 2001, s. 3). Dessa behandlar inte
skönlitteratur men fungerar som ett jämförelsematerial och motbild till hur sökprocessen
för skönlitteratur kan se ut. Sökbeteendet är i modeller som ISP kopplade till en
problemlösande sökprocess till vilken känslor som osäkerhet, förvirring, frustration och
tvekan kan vara kopplade. Dessa modeller är tänkta att illustrera sökprocesser som
initierats av tvång och som kräver en prestation som ofta ska bedömas. Därför innehåller
dessa modeller moment och steg i sökprocessen som inte finns då man söker efter
skönlitteratur.

Tar vi Kuhlthaus modell som exempel är det exempelvis tveksamt om någon som är
intresserad av en skönlitterär bok genomgår de två första stegen i processen, ”initiation”
och ”selection” som handlar om sökning efter bakgrundsinformation. Därmed är inte
heller de därtill kopplade känslorna av osäkerhet respektive optimism applicerbara på en
skönlitterär sökprocess.  Känslorna av förvirring, frustration, tvekan och klarhet som är
kopplade till steg 3 och 4, ”exploration” och ”formulation”, är därför inte heller aktuella i
en sådan process. Sannolikt inleds en skönlitterär sökprocess först i Kuhlthaus femte
steg, ”collection”, med sökning efter relevant information med tillhörande känsla av
säkerhet då man troligen är relativt klar över vad man letar efter. Sista steget,
”presentation”, kan motsvaras av ett tillika sista steg i en skönlitterär sökprocess,
nämligen själva läsningen eller läsupplevelsen. De till steget kopplade känslorna av
tillfredställelse eller missnöjdhet kan uppkomma i båda typer av sökprocesser.
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2.2 Kunskapsorganisation och Information Retrieval
Kunskapsorganisation handlar om att organisera samlingar av dokument och strukturera
information från specifika dokument för att underlätta återfinnandet av dem. Man
utvinner data om form och innehåll ur dokumenten och organiserar dem rumsligt. Dessa
data ger i dokumentsurrogat uppgifter om innehåll, form och placering som
korresponderar med dokumenten. Dokumentsurrogaten ordnas systematiskt och samlas
överskådligt i exempelvis kataloger, bibliografier och index. Dessa bör vara lättillgängliga
och beroende på användarens informationsbehov och kontext ge relevant information om
form och innehåll (Rubin, 2000, s. 171; Rowley & Farrow, 2000, s. 24, 59f).

För att i bibliotekssammanhang möjliggöra återfinnande av ett dokument gör
bibliotekarien ett slags beskrivning av dokumentet, en bibliografisk beskrivning. Denna
beskrivning utförs enligt överenskomna detaljerade regler. I Sverige görs denna i enlighet
med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, KRS (1990). Vidare gäller det att ordna
de beskrivningar som görs, så att det lätt går att återfinna. Vanligtvis organiseras och
tillgängliggörs informationen via dokumentsurrogat i bibliografiska kataloger och
databaser. Dokumentsurrogaten eller de bibliografiska beskrivningarna är mer eller
mindre detaljerade vad gäller form- och innehållsbeskrivning och kan göras på flera nivåer
(Berntsson, 1997, s. 6).

Då den bibliografiska beskrivningen gäller både form (inte att förväxla med den form vi
undersöker i samband med innehåll, nämligen litterär form) och innehåll pratar man om
katalogisering av dokument. Beskrivs dokumentets innehåll eller ämne gör man däremot
en indexering eller klassifikation. Som vi senare kommer se beskrivs även formaspekter
vid indexering och klassifikation av skönlitteratur, men då vi talar i generella ordalag är
det innehållet eller ämnet som beskrivs. Indexering används ibland som en överordnad
term för all ämnesrepresentation av dokument. Men brukligt är att indexering är den term
som används då ämnet beskrivs i klartext av indexeringstermer och klassifikation då
innehållet beskrivs i koder eller notationer. Det är även så vi fortsättningsvis använder
oss av termerna (Berntsson, 1997, s. 6f).

Lancaster & Warren (1993, s. 7) påpekar att den intellektuella process som indexering
och klassifikation innebär involverar två steg. Förutom innehållsanalysen krävs att
lämpliga termer används. I bibliotekssammanhang är kontrollerade termer vanligast, dvs
ett begränsat antal överenskomna termer som representerar dokumentens innehåll.
Lancaster & Warren (1993, s. 93) menar att användarnas behov måste has i åtanke vid
denna process och att ”user warrant” är det viktigaste, dvs att användaren berättigar
vilka termer eller koder som används. Indexeraren måste kunna förutse användarnas
behov och därmed ha kunskaper om dem. Lancaster & Warren förespråkar således
implicit ett samarbete mellan information behaviour och kunskapsorganisation.

Datorbaserade kataloger som grund för kunskapsorganisation har haft stor
genomslagskraft i vår del av världen. Emellertid är det inte allt material som förvaras på
våra bibliotek som omfattas av de datoriserade katalogerna, t ex mikrofilms- och
klipparkiv, gamla böcker och böcker till salu. Trots fortgående datorisering är det inte
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troligt att det kommer att läggas in i datormediet i framtiden heller. Den praktiska nyttan
av det är för låg och resurserna för små. Manuella återvinningssystem är det man får
förlita sig på för detta material. De manuella systemen saknar sökmöjligheter och
sofistikering relativt de maskinella, men är viktiga i miljöer där de utgör användarnas enda
verktyg för återvinning. Exempel på miljöer där manuella återvinningssystem används är
antikvariat, biblioteksmagasin och små icke-datoriserade filialbibliotek (Rowley &
Farrow, 2000, s. 336).

Dokumentsurrogat och klassifikations- samt indexeringssystem implementeras och
tillgängliggörs numer i datorer digitalt. Information Retrieval (IR) har kommit att
beteckna studier av återvinningsaspekter i en sådan digital miljö (Wilson, 1999, 257;
Kekäläinen & Järvelin, 2002). Således är kunskapsorganisation och IR fält som ligger
varandra väldigt nära. Det finns en direkt koppling mellan IR och datavetenskap. IR-
system har utvecklats genom applicerad datavetenskap men även andra teoretiska
discipliner inom datavetenskapen har haft stort inflytande (Salton & McGill, 1983, s.
xif.). IR-forskningen har traditionellt, i samband med det nya kognitiva synsättet, haft
ett system-användarperspektiv och ifråga om användarens sökstrategier har
sökbeteendeforskning kommit att spela en viss roll. IR-forskningen är mer intresserad av
människan som en rationell varelse och hur hon genom strategier och taktiker går till väga
för att få största möjliga andel relevanta dokument, än av vad som styr mänskligt
beteende och kognition i stort. För att återknyta till Wilson är det således inom det
snävare ”information behaviour”- fältet ”information search behaviour” detta
sökbeteende studeras (Wilson, 1999, s. 257-263; 2000, s. 49).

Mått som använts till utvärdering av IR-systemen är recall och precision. Dessa kan
även användas som mått i alla typer av återvinningssystem men är vanliga i IR-
sammanhang. Recall definieras som antalet relevanta återvunna dokument vid ett
söktillfälle dividerat med det totala antalet relevanta dokument i
återvinningssystemet/databasen. Precisionsmåttet beskriver andelen relevanta återvunna
dokument i förhållande till antalet återvunna dokument vid söktillfället.  (Lancaster,
1993, s. 162-168).

De sökstrategier som främst är av intresse i IR-sammanhang är  enligt    Rowley &
Farrow (2000, s. 104) ”directed searching” respektive ”browsing”. Den förstnämnda
innebär att användaren vet vad som eftersöks medan browsing innebär att användaren
har en mindre precis uppfattning om det eftersökta (jfr. hyllbrowsing). ”Directed
searching” innefattar en rad olika sökstrategier där vanligtvis booleska sökoperatorer
används för att kombinera termer. Det kan röra sig om snabba, precisa sökningar,
”briefsearchs” eller andra mer krävande sökstrategier, såsom blocksökning, där
användaren har mer komplicerade önskemål.



24

2.3 Återvinningsverktygen

 2.3.1 Klassifikationssystem
Klassifikation i bibliotekssammanhang innebär indelande av dokuments ämnesinnehåll i
klasser utifrån en princip eller indelningsgrund. Denna princip är ämnens likhet, vilket
även implicit betyder olikhet från eller exkluderande av andra klasser.  Vid
klassificeringen används en form av kontrollerat vokabulär vars syfte är att beskriva
dokumentens innehåll. Att vokabulären är kontrollerad innebär att en eller flera personer
analyserar dokumenten och tilldelar dem standardiserade koder eller termer som
beskriver dess innehåll. Standardiserade är de i den bemärkelsen att termers betydelse
och form är konsekventa och hämtas från en utarbetad lista (Benito, 2001, s. 103).

De flesta klassifikationssystem som finns har inte i första hand skapats för humaniora
och därmed inte heller för skönlitteratur. Naturvetenskap och teknologi är de ämnen som
varit föremål för klassifikationsteoretikers intresse. Detta kan ha att göra med 1900-
talets starka naturvetenskapliga tradition där tillgång till naturvetenskapliga dokument
setts som ett ofrånkomligt behov. Dessutom är innehållet i denna typ av dokument
lättare att analysera och definiera då naturvetenskapen mestadels arbetar med objektiva
och kvantifierbara fenomen (Beghtol, 1994, s. 14-20).

Klassifikationssystems syfte är att tillgängliggöra innehållet i dokument av olika slag.
Traditionellt har bibliografiska klassifikationssystem även två andra syften:
1) Att koppla ett dokuments innehåll på hyllan till ingången i en katalog. Dokumentets
katalogsigna har sin motsvarighet  i hyllans signa vilket gör att dokumentet kan
återfinnas.
2) Att återvinna dokuments innehåll genom browsing, såväl i en katalog som på hyllorna.
Klassifikation möjliggör lokaliserande av dokument utan att behöva leta igenom alla
dokument samt återvinning av ämnesrelaterade dokument (Rowley & Farrow, 2000,
194f).

Klassifikationssystem kan vara både universella och specifika. Ett universellt täcker alla
ämnen medan de specifika täcker mindre ämnesområden. I detta kapitel kommer främst
de förstnämnda att diskuteras.
Ett klassifikationssystem bör innehålla följande tre komponenter:
1) Ett schema eller systematisk del där ämnena och deras relationer tydliggörs.  Det är
främst dessa scheman man tänker på då man pratar om klassifikationssystem.
2) En notation eller kod ska ingå i schemat för att tydliggöra den systematiska ordningen.
3) En alfabetisk del där termerna är ordnade alfabetiskt (Rowley and Farrow, 2000, s.
196).

I schemat är ämnena indelade i klasser. Klassificeringen måste göras logiskt efter en
ledande princip där alla underklasser har den gemensamma nämnaren i huvudklassen de
är indelade utifrån. Denna indelning kan göras på två olika sätt. Klassifikationerna kan
vara enumerativa eller facetterade. Enumerativa, uppräknande, system är klassificerade
utifrån uppifrån och ner-principen enligt linnéansk deduktiv metod där varje klass har
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sin plats i schemat. Detta innebär att de är strikt hierarkiska och innebär problem om
ambitionen är att uttrycka andra semantiska samband. Ett annat problem med dessa
system är att de erbjuder begränsade möjligheter till prekoordinering. Vill man beskriva
ett dokument utifrån flera aspekter är det många gånger inte möjligt, då systemen endast
möjliggör klassning utifrån en eller ett par (Rowley & Farrow, 2000, s. 196-198).

Enumerativa är de mest använda klassifikationssystemen världen över, detta mycket
beroende på att det var denna princip som användes då de första
klassifikationssystemen utvecklades och därmed har ett starkt institutionellt stöd.
Dewey Decimal Classification (DDC), Universal Decimal Classification (UDC) och
Library of Congress Classification (LCC) är exempel på några av de mest kända
systemen (Rowley & Farrow, 2000, s. 215). Även vårt eget svenska SAB-system är
exempel på ett enumerativt klassifikationssystem (Benito, 2001, s. 227).

I facetterade eller analytisktsyntetiska klassifikationssystem klassificeras dokument
enligt induktions- eller nedifrån-upp-principen. Detta innebär att klasser uppstår först
vid klassificeringen. Denna görs genom koordinering av notationer utifrån flera olika
aspekter eller facetter vilket innebär att dokumentsurrogatens uttömmandegrad
(exhaustivity) blir högre. Inom facetterna finns dock hierarkiska samband liknande de i
enumerativa diton (Rowley & Farrow, 2000, s. 196-200).  Dock innebär
uttömmandegraden och beskrivningen av ett mångfacetterat innehåll att användning av
ett facetterat klassifikationssystem som underlag för hyllklassifikation är otänkbar
(Pejtersen, 1983, s. 235).

Facetterad klassifikation började utvecklas på 1950-talet och har betytt mycket för
utvecklingen inom området kontrollerat vokabulär och kunskapsorganisation.  De
scheman som utvecklats har dock inte fått någon större internationell genomslagskraft.
Det mest kända och som varit av stor betydelse vid utformandet av många av de
klassifikations- och indexeringssystem som kommer tas upp senare i uppsatsen är S.R.
Ranganathans Colon Classification (CC). Klassificeringen görs utifrån facettformeln
PMEST vilket står för Personalty, Matter, Energy, Space och Time. Ett annat exempel
på ett facetterat klassifikationssystem är det av Henry Bliss utarbetade Bliss
Classification (BC) (Rowley & Farrow, 2000, s. 233-239).

Notationen eller koden kan användas som ingång i en bibliotekskatalog eller, framförallt
avseende enumerativa, till att organisera böcker på hyllan. Efter det att klasserna eller
ämnena som ska ingå i systemet bestämts och dess ordning fastställts ger man dem en
notation. Därmed uttrycks den systematiska ordningen i systemet som annars inte
skulle vara självklar. I ett enumerativt system uttrycker notationen den hierarkiska
ordningen i systemet. Ett facetterat dito uttrycker facetternas struktur. Hyllnotationen
har en lokaliserande funktion och är den notation som katalogposten refererar till
(Rowley & Farrow, 2000, s. 194).
  
Placeringen av dokumenten i hyllan sker genom att man väljer ut och samlar dem efter en
gemensam egenskap anpassad till vad som efterfrågas och till användarnas sökstrategier.
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Således vinner man även fördelen med att kunna framhäva karakteristika som ofta saknas
i kataloger, men som är viktiga för användarna. Egenskaper som fysiskt format och
kvalité, popularitet, svårighetsgrad, genre och precis omfattning av verket kan
identifieras genom hyllmarkering, även konventionell klassifikation och notation används
ofta.

Hur man arrangerar och identifierar böckerna i hyllorna blir essentiellt i en liten sluten
samling, informationsspecialistens roll som intermediär mellan index och samling blir
också mer direkt än i de miljöer där användaren själv erbjuds söka i katalogen. En nackdel
när användaren bara erbjuds att browsa samlingen är att de utlånade böckerna blir
”osynliga”. Återvinningssystem byggda huvudsakligen på hylluppställning har också en
tendens att bli röriga genom att man ibland med tiden bryter de urvalskriterier man från
början valt så att parallella sekvenser av dokument skapas. I större samlingar följer man
samma principer för hyllklassifikation och delar in samlingen i underavdelningar, ofta
efter ett specifikt klassifikationsschema, för att den ska bli översiktlig (Rowley &
Farrow, 2000, s. 336-339).

En vanlig princip som ofta följs inom hyllklassifikation av skönlitteratur är
genreindelning, fördjupning i genrebegreppet och redovisning av undersökningar gällande
hyllklassifikation hittas under kapitel 3.3, Hyllklassifikationssystem.

 2.3.2 Indexeringssystem
Syftet med ett indexeringssystem är det samma som med ett klassifikationssystem, att
tillgängliggöra ett dokuments innehåll. Skillnaden är sättet att beskriva innehållet på. I ett
indexeringssystem används inte notationer eller koder, utan ord i klartext (Bernstsson,
1997, s. 2f.). Indexering möjliggör även att uttömmandegraden blir större, dvs att ett
dokument, likt i facetterade klassifikationssystem, beskrivs utifrån en rad olika aspekter
med flera termer. I samband med indexering pratar man även om graden av specificitet.
Med det menas vilken precision eller hur snävt ett dokuments innehåll beskrivs
(Lancaster & Warner, 1993, s. 83-84).

Det finns två typer av indexeringssystem. Som tidigare nämnts kan en indexerare tilldela
dokumenten kontrollerade termer.  Dessa kan samlas i listor i form av en tesaurus eller
ämnesordlista.  Skillnaden dem mellan är att en tesaurus visar den indexerade termen med
semantiskt relaterade termer. I det avseendet påminner en tesaurus om ett
klassifikationssystem. Men analysprocessen tas i en tesaurus ett steg längre genom att
de visar flera semantiska samband mellan termerna. Inte bara det hierarkiska eller
relaterade som klassifikationssystemen gör. Det är två andra typer av samband en
tesaurus ska uttrycka. För det första ska ekvivalens- eller preferenssambandet visas. Här
hänvisas från en icke-godkänd till en godkänd term. För det andra visar den det
associativa sambandet där relationen mellan en godkänd och en annan godkänd term visas
(Rowley & Farrow, s. 149; Benito s. 259ff.).

Kontrollerat vokabulär kan antingen pre- eller postkoordineras. Vid prekoordinering
kombineras indexeringstermer av indexeraren. Vid post-koordinering kombineras termer
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vid sökningen av användaren. Indexeraren har tilldelat dokumenten enkla termer som fritt
kan kombineras. Klassifikationssystem kan sägas vara ett exempel på där
prekoordineringspriciper används. Fördelen med prekoordinering är att den förbättrar
sökningens precision genom att dokumentets innehåll beskrivs med just de koordinerade
termerna och inplaceras i en exklusiv klass. Dock finns en risk att sökningens recall inte
blir särskilt hög. Vid postkoordinering däremot finns en risk för låg precision då
exklusiviteten är låg, dock kan den ge hög recall då uttömmandegraden är hög. Detta
eftersom många av de enkla termer som tilldelats dokumentet kan vara icke-relevanta
utifrån den aspekt användaren önskar. Enkla termer som möjliggör postkoordinering är
den vanligaste formen av indexeringstermer och är den typ som används i de flesta
bibliotekskataloger. Här koordineras de vanligtvis med hjälp av booleska operatorer
(Rowley & Farrow, 2000, s. 173).

Den andra typen av indexeringssystem är de där naturligt eller okontrollerad vokabulär
används. I dessa system tas termerna från dokumenten och blir indexerade utan att
analyseras. Alla termer i dokumenten är potentiella indexeringstermer. Från att ha varit
system där titlar och termer från abstracts indexerats läggs fokus mer och mer på
fulltextdokument. Indexeringen kan göras antingen av en indexerare eller maskinellt av en
dator.

Även abstracts i sig kan sägas vara en typ av okontrollerat vokabulär. Innehållet i både
skönlitterära och fackverk beskrivs då i ett dokumentsurrogat i naturlig språklig dräkt av
konkreta huvudelement och genomgående teman i verket. I en kommunicerande text
skapar indexeraren av verket en typ av utökad okontrollerad indexering, ett abstract.
Abstracts kan innehålla både denotativa och konnotativa referenser och syftar till att
identifiera innehållet i ett dokument snabbt och effektivt (Rowley & Farrow, 2000, s.
67ff; Saarti, 2000a: 6-7).

De vanligaste typerna av abstracts är informativa abstracts där så mycket som möjligt av
både kvantitativ och kvalitativ information presenteras. Indikativa abstracts är kortare
och ger en mer summarisk beskrivning av fakta och teoretiska principer. Även mycket
korta abstracts på två till tre meningar förekommer, så kallade ”short abstracts” (Rowley
& Farrow 2000, s. 67ff).

Abstracts är en utbredd indexeringsform för facklitteratur, främst för artiklar publicerade
i tidskrifter eller för vetenskapliga avhandlingar men för skönlitteratur förekommer inte
abstracts lika ofta.  Det som finns och påminner om abstracts är t ex baksidestexter och
texter skapade av online-bokhandlare. De kan liknas vid recensioner eller korta referat.
På online-bokhandeln Amazon.com kan man se exempel på att mervärden som
recensioner, bokomslag och baksidestexter finns tillgängliga (Amazon.com, 2004)5.

                                                
5 http://www.amazon.com/exec/obidos/ats-query-page/qid=1075425626/sr=51-1/ref=sr_51_1_b/102-
2648515-9792155
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2.4 Teoretisk kontext och återvinning av skönlitteratur
I detta kapitel är ambitionen att sammanföra de tre forskningsfälten i en skönlitterär
kontext och visa att de är beroende av varandra. För att kunna utforma optimala
återvinningsverktyg anser vi att denna holistiska syn på användarens
informationskontext är nödvändig. Hur dessa tre forskningsfält kan sammanföras med
skönlitteratur i centrum och därmed möjliggöra skapande av användaranpassade
återvinningsverktyg, ger vi exempel på nedan. Två forskares syn på återvinning av
skönlitteratur får illustrera den kontext vi anser skönlitteratur bör studeras i.

Först bör dock en definition av skönlitteratur ges. Enligt Hallberg (1991, s. 1) är
skönlitteratur litteratur som, i motsats till facklitteratur, förhåller sig konstnärligt till sitt
ämne och till sättet att framställa innehållet. Skönlitteratur är naturligtvis mer komplex
än så. Därför har frågan givit upphov till många teorier och skolor inom
litteraturvetenskapen. För uppsatsens krävs dock inte ytterligare utläggning kring detta.
Huvudsaken är att biblioteken och de forskare som studerat återvinning av skönlitteratur
i denna miljö haft den ovanstående enkla definitionen och det är det synsättet som är
adekvat för oss.

Annelise Mark Pejtersen, forskare på Forskningscenter Risö i Roskilde, är den forskare
som ägnat sig mest åt användarproblematiken i samband med återvinning av
skönlitteratur.   Under åren har hon producerat en rad publikationer (e.g. Pejtersen 1975;
1979; 1983; 1989; 1996) och användarens perspektiv har alltid varit det centrala i dem.
Hon har sedan mitten av 1970-talet forskat inom de forskningsfält som är relevanta för
uppsatsen i och med att hon skapat ett klassifikationssystem och en OPAC byggda på
resultaten från djupgående användarstudier. Således har hon den holistiska syn på
återvinning av skönlitteratur som vi anser att man bör ha. Hon har dessutom utifrån
denna syn sammanfört informationsbeteendefältet, användaren, med
kunskapsorganisations- och IR-fälten, återvinningsverktygen.

Pejtersens (eg. 1978; 1979; 1983) forskning grundar sig på två empiriska undersökningar
där användares konversationer med bibliotekarier på danska folkbibliotek studerades.
Användarnas beskrivning av innehållet i skönlitteratur och deras sökbeteende
identifierades och har utgjort grunden vid utformandet av klassifikationssystemet AMP
respektive OPAC: en Boghuset. (i kapitel 3, ”Tidigare forskning”, kommer vi närmare
redogöra för AMP och Boghuset). Genom att undersöka användarnas sökbeteende
grundligt har hon forskat inom informationsbeteendefältet (e.g. Pejtersen, 1975; 1980).
Hon har utvecklat ett klassifikationssystem baserat på användarnas sökbeteende för
skönlitteratur och därmed forskat inom kunskapsorganisationsfältet (Pejtersen, 1980;
1983; 1984a). Pejtersen (e.g. 1984b; 1989) har dessutom implementerat
klassifikationssystemet i en OPAC och undersökt användares beteende i samband med
användning av den. Således har hon även forskat inom IR.
  
I samband med forskningen kring Boghuset utvecklade Pejtersen (1996, s. 19) en modell
för återvinning av skönlitteratur i en bibliotekskontext där vikten av användaranpassade
återvinningsverktyg framgår. Användarens mål, intentioner och erfarenheter av
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biblioteket samt författarens kommunicerande med användarna genom böckernas innehåll
måste tas hänsyn till vid skapande av klassifikationssystem och kataloger. Dessa
faktorer menar Pejtersen inte tas hänsyn till i traditionella innehållsbeskrivande
klassifikations- och indexeringssystem. Därför hävdar Pejtersen (1996, s. 20) att ett
återvinningssystem för skönlitteratur bör innehålla fyra domäner: användaren,
författaren samt biblioteket och dess återvinningsverktyg. I en modell illustrerar
Pejtersen dessa fyra domäner och hur de interagerar. Starkt förenklad kan den illustreras:

Figur 3. Förenklad modell av Pejtersens modell som sammanlänkar användarens och författarens
domän genom biblioteket och dess återvinningsverktyg.

Källa: Pejtersen et. al., 1996,  s. 19.

Användaren och författaren ”möts” på biblioteket. Här kan intermediären, förmedlaren,
mellan de båda domänerna utgöras av IR-verktyget med klassifikationssystem, bibliotek-
arien eller av bådadera.  IR-verktygets olika användaranpassade komponenter såsom
gränssnitt, sökalgoritmer samt indexeringsprinciper möjliggör tillsammans att
användarnas behov tillgodoses. Bibliotekarien fyller också sin funktion som antingen ett
återvinningsverktyg i sig eller som expert på att bedöma användarnas behov och på
bibliotekets återvinningsverktyg. Varje domän innehåller i sin tur deldomäner
beskrivande olika situationer eller moment i användarens återvinningsprocess (Pejtersen
et. al., 1996, s. 18 ff.). Beroende på situation har de andra domänerna sin speciella
funktion att fylla. Om det exempelvis gäller en beslutssituation om vad som ska
eftersökas i återvinningsprocessen är användarens kunskaper och informationsbehov av
vikt. Användaren och författaren med dennes föreställningar om användarnas situation
och behov ska kunna mötas. Användarens kunskaper och behov, liksom kunskaper om
hur biblioteket kan vara till hjälp, ska bibliotekarien ha kännedom om. Ett multifacetterat
användaranpassat IR-system med lämpliga indexeringsprinciper ska lösa användarens
informationsbehov.  

Jarmo Saarti (2000a, s. 8; 2000b, s. 219), projektansvarig på universitetsbiblioteket i
Kuopio i Finland, har utvecklat en liknande modell där vikten av återvinningsverktygens
användaranpassning framgår. Han kallar denna för en bred modell för sök- och
återvinningssystem för skönlit teratur al ternativt  e t t  skönlitterärt
kommunikationssystem. Saarti (2000a, s. 8f.; 2000b, s. 230) påpekar att ett
återvinningssystem måste tillgodose användarnas olika behov och att det viktigaste ur
bibliotekets synpunkt är att ta hänsyn till läsarna som resurs när man bygger upp
återvinningsverktyg som kataloger, index och abstracts. Modellen presenteras nedan:

Figur 4. Saartis breda modell för sök- och återvinningssystem för skönlitteratur.
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Källa: Saarti, 2000b, s. 219.

Saarti kallar de fem blocken för databaser. Dessa representerar olika aktörer med
tillhörande data. Användarens perspektiv ses här till vänster i modellen. Användaren
interagerar med det skönlitterära verket, kataloger och dokumentsurrogat av olika slag,
den kulturella historiska kontexten samt med data om författare.

Det viktiga för oss i Saartis modell är de block som är föremål för studier inom de tre
forskningsfält vi anser bör sammanföras. Av modellen framgår att deras interaktion är
nödvändig för ett återvinningssystems dynamik. I rutan till vänster återfinns användaren
vars beteende studeras av informationsbeteendeforskaren, och i rutan längst upp
studeras klassifikations- och indexeringssystem inom forskningsfälten
Kunskapsorganisation och IR.

Skönlitteratur anser vi alltså bör studeras inom ramen för de tre forskningsfälten
beskrivna ovan. Dessutom måste de sammanföras för att möjliggöra att
återvinningsverktygen användaranpassas och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar
för ett optimalt återvinningssystem. Därmed har den generella teoretiska utgångspunkten
etablerats och frågan hur sökbeteendet ska återspeglas i återvinningsverktygen generellt
har besvarats. I det följande ska den tidigare forskningen studeras och om den kan ge svar
på, mer specifikt, hur återvinningsverktyg ska anpassas till användarna. Ger den svar på
vilka återvinningsverktyg som skulle kunna vara lämpliga avseende skönlitteratur? I
nästkommande kapitel görs en relativt uttömmande redovisning av den forskning som
bedrivits inom området för att sedan extrahera de för oss viktigaste bitarna av den och
som ligger till grund för de empiriska underökningarna.
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3 ÅTERVINNING AV SKÖNLITTERATUR

För att skaffa oss en än snävare teoretisk plattform gällande återvinning av skönlitteratur
kommer i detta kapitel den tidigare forskningen redovisas.  Detta kommer inledningsvis
att göras i detta kapitel. Avslutningsvis kommer de delar som överensstämmer med vår
teoretiska utgångspunkt att redogöras för i en avslutande del. Denna kommer i sin tur att
utgöra underlaget för den empiriska delen av uppsatsen.

Saarti (2002b, kapitel 2)6 beskriver i sin artikel ”Aspects and methods of fictional
literature knowledge organization” forskningen kring återvinning av skönlitteratur. Enligt
honom har den handlat om två saker:

1) Klassifikation av skönlitteratur
2) Indexering av skönlitteratur

Det är ibland mycket svårt att skilja forskningen kring klassifikation från
indexeringsforskningen p.g.a. skönlitteraturens mångfacetterade karaktär. Därmed
beskrivs innehållet på ett likartat sätt. Än mer komplicerat blir det då
klassifikationssystem beskriver klasserna med indexeringstermer (se Pejtersens AMP,
avsnitt 3.2.1.6).

Studierna i klassifikation av skönlitteratur kan i sin tur delas in i två kategorier:

1) Studier kring hyllklassifikation av skönlitteratur
2) Studier kring innehållsklassifikation av skönlitteratur (Saarti, 2002b, kapitel 2)

Historiskt kan man dessutom skönja tre olika sätt att klassificera på hyllorna:

1) Några välkända genrer separeras från resten av det skönlitterära beståndet
2) Populärlitteratur separeras från resten av det skönlitterära beståndet och genreindelas
3) Hela beståndet klassificeras (Saarti, 2002b, kapitel 2)

Indexeringsforskningen kan uppdelas i de studier som rör generella indexeringsprinciper
och den som rör utformande av specifika bokindex. Den sistnämnda formen av
indexering kommer dock inte behandlas här.

                                                
6     http://cirt.isrds.rm.cnr.it/operaArte/Saarti.html   
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Den tidigare forskning vi kommer att ta upp är alla typer av metoder Saarti redovisar,
förutom ovannämnda metod för bokindexering.  De metoder Saarti benämner
innehållsklassifikation och generella indexeringsprinciper kallar vi innehållsanalytiska då
innehållet varit det centrala att analysera och beskriva. Dessa beskrivs nedan under
rubriken med samma namn. Vi kommer även att ta upp hyllklassifikationssystem där
forskningen syftat till användarvänliga genreindelningar. Hyllklassifikation syftar även
den till att beskriva och tillgängliggöra innehållet, dock på en mindre detaljerad nivå.
Detta är en mer pragmatiskt inriktning, med användarvänlighet som främsta mål. Dessa
metoder beskrivs under rubriken hyllklassifikation.

Innan vi går vidare och beskriver dessa metoder mer ingående finns en del bakomliggande
teoretiska problem vid innehållsanalys av skönlitteratur.

3.1 Problem vid innehållsanalys av skönlitteratur
Flera forskare (e.g. Pejtersen, 1983; Saarti, 2000a) påpekar att skönlitteraturen
traditionellt har organiserats utifrån formmässiga kriterier. Innehållet, det verken handlar
om har inte tagits i beaktande. I universella klassifikationssystem som SAB, Dewey och
UDK är det endast formmässiga aspekter som beskrivs.  I SAB-systemet klassificeras
exempelvis skönlitterära verk utifrån språk eller eventuellt översättningsspråk, eventuellt
originalspråk samt litterär form främst avseende endast de ”stora” litterära genrerna
(romaner, noveller, lyrik, dramatik). En roman skriven på svenska får notationen Hc.01,
där H står för skönlitteratur, c för språket svenska och .01 för roman.  Hade det rört sig
om en roman översatt till svenska från danska hade ett ”e” lagts till Hc som talar om att
det rör sig om utländsk skönlitteratur i svensk översättning samt beteckning som anger
originalspråket varifrån romanen översatts, i detta fall danska. Fullständig notation hade
blivit Hceda.01 (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 67).

Då formen har haft företräde i klassifikationssystemen i kombination med knapp
indexering har resulterat i att den forskning som bedrivits vad gäller återvinning av
skönlitteratur har huvudsakligen varit fokuserad på att bestämma vilka av dessa
innehållsliga aspekter i enskilda verk som är värda att indexera eller klassificera (e.g.
Saarti, 2000a; Pejtersen, 1984a; Andersson & Holst, 1996).

Skönlitteraturens mångfacetterade och subjektiva karaktär har medfört problem. Till
skillnad från facklitteraturen, vars karaktär är informativ med syftet att kommunicera
objektiva fakta, är skönlitterära verk snarare expressiva och med syfte att väcka
subjektiva känslor och tankar. Skönlitteraturens mångtydighet och öppenhet för tolkning
innebär problem vid klassifikation och indexering. Då syftet med återvinningsverktygen
är att tillgängliggöra innehållet för alla typer av människor, är det svårt att utforma helt
igenom objektivt bearbetade sådana för skönlitteratur (Pejtersen, 1984a, s. 230). En rad
forskare har åsikter om det subjektiva i skönlitterära verk och om det bör göras
tillgängligt eller inte. I det följande presenteras en del av dessa.
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Clare Beghtol (1994, s. 12ff.), assisterande professor vid universitetet i Toronto,
Kanada, menar att innehållet i skönlitterära verk bör analyseras så objektivt som möjligt.
Tolkningar bör undvikas så långt det går. Därför bör inte skönlitterärt innehåll som
författarens intentioner eller tematiska komponenter beskrivas. Innehållsanalysens
funktion blir därmed att extrahera faktiska och relativt konstanta element ur den
skönlitterära världen. Element som kan relateras till det Beghtol kallar en sann värld där
konsensus råder mellan användare och indexerare av skönlitteratur. Problemet är att
bestämma vilka dessa element är. Med stöd av andra forskare kommer Beghtol (1994, s.
156) fram till slutsatsen att det går att bestämma sådana element. Dessa element ligger
till grund för Beghtols klassifikationssystem vilket kommer behandlas längre fram.

Även Saarti (2002a, s. 62) har uppmärksammat problemen med subjektiva tolkningar av
skönlitterära verk. I en empirisk studie undersökte han hur sammanlagt 30 indexerare och
låntagare på fem bibliotek i Finland analyserade innehållet i fem skönlitterära verk.
Informanterna fick beskriva innehållet med hjälp av indexeringstermer och abstracts.
Studien visade att olikheterna är mycket höga. Saartis slutsats är att den största
anledningen till de stora olikheterna är att varje testperson tolkade innehållet och den
estetiska erfarenheten utifrån sin subjektiva upplevelse. Vidare är innehållet i varje
roman mångfacetterat och kan beskrivas med många olika termer.  Dock menar han, till
skillnad från Beghtol, att det med vidare forskning och specialverktyg för innehållsanalys
av skönlitterära verk är möjligt att tillgängliggöra innehållet.

En annan förespråkare av indexering av subjektivt innehåll i skönlitterära verk är
Hidderley & Rafferty (1997, s. 101). Den skönlitterära texten kan läsas på många olika
sätt, därför ifrågasätter de om objektivitet ska eftersträvas av indexerare. Hidderley &
Rafferty menar att demokratisk indexering där användarna bidrar till
återvinningsprocessen kan fungera. Problemen kopplade till mängder av ämnesord som
kan bli resultatet och som kan leda till att det faktiskt blir svårare för användarna tas
dock inte upp.

Hans Jörn Nielsen (1997, s. 171-172), forskare vid Danmarks Biblioteksskola, är en
tredje forskare som inte delar Beghtols åsikter om objektiva återvinningsverktyg. Nielsen
menar att all klassificering och indexering av ett skönlitterärt verk oundvikligen innebär
en tolkningsakt. För att tillgängliggöra skönlitteratur måste därför en tolkning göras. Hur
denna tolkning ska gå till ger litteraturvetenskapen svar på. Nielsen menar att denna
erbjuder teorier och metoder som gör det möjligt att förstå och beskriva skönlitterära
verks teman och stil. Framförallt är Nielsen (1997, s. 174) intresserad av hur ifråga om
stil, metod, struktur och teknik, dvs hur  författaren framställer verket, inte endast vad.
Litteraturvetenskapen erbjuder här terminologi och teorier för analys som kan komma
indexerare och klassifikatörer till gagn. Trots att det finns en risk att målgruppen blir en
smal krets av akademiker tror inte Nielsen det, en litteraturvetenskaplig ansats är fullt
begriplig för gemene man enligt Nielsen.

Även Pejtersen (1984a, s. 26) diskuterar problemen med subjektivitet och skönlitteratur.
Hon påpekar att man traditionellt indexerar och klassificerar utifrån principen att
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objektivitet är målet och att subjektivitet ska undvikas i möjligaste mån. Detta beroende
på att innehållsanalysen är ämnad för facklitteratur där subjektivitet ses som ett hot mot
användares förutseende av innehållet och därmed minskar återvinningsverktygets
effektivitet. Men vad gäller skönlitteratur är element som är föremål för subjektiva
tolkningar en viktig del av det skönlitterära verket och dessutom efterfrågade av
användarna. Därför bör också dessa element indexeras eller klassificeras. Pejtersen är
dock noga med att påpeka att okontrollerad subjektivitet från indexerare och användare
inte är att rekommendera. Detta skulle oundvikligen leda till antingen för hög eller för
liten recall. Balans måste finnas mellan kontroll och subjektivitet där
konsensusuppfattning om innehållet råder; en slags kontrollerad subjektivitet.

3.2 Innehållsanalytiska system

 3.2.1 Klassifikationssystem
Under de senaste hundra åren har ett begränsat antal försök gjorts för att utveckla
klassifikationssystem för skönlitteratur. De tidiga systemen - det första kom 1898 -
präglades av skaparnas personliga idéer och moraliska värderingar och kvalitativa
bedömningar av skönlitteratur. Att främja utbildning och kultur var ett implicit mål med
systemen.

3.2.1.1 Burgess’ ”heltäckande system”
Ett typiskt exempel på ett heltäckande och ”estetiskt”, eller till och med moraliskt,
värderande klassifikationssystem är Burgess hierarkiska decimalsystem från 1936.
Systemet bygger på klasser som också är rekommenderade för hyllindelning. Det är inte
helt klart hur han definierade sina ämnesklasser men de verkar representera en slags
kombination av genrer och litterära stilar. Exempel på huvudklasser och underavdelningar
är:

30 kärleksberättelser och erotiska skildringar (huvudklass)
31 enkla, icke-tendentiösa kärlekshistorier (underklass)
32 askungeberättleser (underklass)

Syftet med klassifikationssystemet var även att det skulle vara en kritisk guide och ett
smakråd för bibliotekarierna i urvalsarbetet och presentationen av litteraturen.
Exempelvis kan man i kompletterande anteckningar hitta varningar för oanständig
litteratur och rekommendationer riktade till barn och kvinnor. Värderingen av litterär
kvalitet ses i indelningen A-D:

A= highbrow, mycket hög litterär kvalitet
B= middlebrow, kompetent litteratur med litterära ambitioner
C= middlebrow, utan litterära ambitioner men kompetenta bästsäljare
D= lowbrow, kommersiell litteratur utan litterär ambition
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Dessutom använde sig Burgess av + och - för att visa på verk som i vissa passager i
boken sänkte eller höjde sig över de ovan nämnda kvalitetsklasserna. Systemet
förväntades att endast användas av bibliotekarier för att vägleda användarna mot en
högre kvalitet. Användarna skulle vara omedvetna om systemet och inte få ta del av det
annat än som mottagare (Pejtersen et. al., 1996, 9f.).

3.2.1.2 Haighs modifierade system
Ett annat tidigt system är Haighs modifikation av Dewey Decimal Classification (DDC)
från 1933. Det är den enda heltäckande omarbetningen av ett redan befintligt system.
Haigh klassificerade cirka 5000 romaner på ett folkbibliotek. Svårigheten med att inordna
skönlitteratur i ett klassifikationssystem för facklitteratur blir tydlig. Lämpliga termer
anpassade för skönlitteratur saknas till stora delar. Exempelvis hamnar spökhistorier
under filosofi och mysterier och thrillers placeras under sociologi.

Pejtersen (1978,  s. 6) menar att Haighs system känns onaturligt och är bara relevant vid
sökning på mycket specifika ämnen.

3.2.1.3 Walkers Problem Child
Walkers ”Problem Child” från 1970 är ett generellt klassifikationssystem inspirerat av
Ranganathans Colon Classification. Från början användes tre facetter men i sin utökade
variant motsvarar ”Problem Child” Ranganathans facettformel PMEST (Personality,
Matter, Energy, Space, Time). Walker anpassade formeln till skönlitteratur och utökade
Matter-facetten för att kunna beskriva ett mångfacetterat innehåll. Problem Childs
struktur kan schematiskt illustreras:

P = author/title cataloguing
M (PMEST) = the subject of the novel
     P = characters in the novel
     M = kind of life portrayed or subject environment
     E = theme
     S = geographic setting
     T = setting in time
E = narrative type of the novel
(ST) = language and time period of the author

Systemet är icke-hierarkiskt och använder sig av notationer. Bara de viktigaste facetterna
bör användas enligt Walker och det är upp till klassifikatören att bestämma dessa utifrån
fyra kriterier. Dessa är författarens intention, allmän smak, bibliotekets tradition och
policy (Beghtol, 1994, s.)

3.2.1.4 Camerons Fantasy Classification Scheme (FCS)
1952 skapade Cameron ett specialsystem för fantasylitteratur kallat Fantasy
Classification Scheme. I fantasybegreppet inbegrep Cameron även litteratur som på ett
ovanligt sätt behandlar element som karaktärer, rum, tid, handlingar, händelser, attityder
etc. FCS består av två delar. Den ena är en ämnesklassifikation och den kallar Cameron
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”Literary Information Profile”. Delarna har olika notationer vilket medför att varje verk
får två notationer, en numerisk med huvudklasser från 00-90 och en alfabetisk. Den
andra delen, den numeriska notationen, beskriver ämnet och den alfabetiska beskriver
egenskaper. Notationerna kan kombineras fritt. Cameron beskriver med hjälp av mycket
utförliga instruktioner hur innehåll bör kopplas till klass.

Exempel på ämnen med numerisk notation är:
10. Supernatural Beings
40. Supernatural Places and Things
70. Past
90. Supernatural, Unrationalized and Distorted (=förvrängda, förf. anm.) Powers and
Themes.

Beghtol anser Camerons system vara uppfinningsrikt och tankeväckande, men tycker
inte det räcker med omfattande klassbeskrivningar för att uppväga bristen på exklusivitet
(Beghtol, 1994, s. 48, 53).

3.2.1.5 Croghans Classification for Science Fiction (CSF)  
Classification for Science Fiction (CSF) utvecklades av Croghan 1981. Systemet är inte
enbart avsett att beskriva innehållet i science fictionromaner, utan även konst, musik,
arkitektur och film kan klassificeras med hjälp av CSF. CSF är inte bara tänkt som ett
innehållsanalytiskt system, utan  tänkt att fungera som system för hyllklassifikation.  

Även CSF är facetterat icke-hierarkiskt klassifikationssystem. Vidare är det ett
alfabetiskt system där versalerna O tom WZ, beskriver det innehållsliga temat. Mer än
ett tema kan tillskrivas varje verk och de kan relateras till varandra. Generella verk,
”general works”, med flera teman skapade av en enskild upphovsman kan också
uteslutande klassificeras under Z-klassen i systemet. Upphovsmannens namn används
för klassifikation i Z-klassen.

CSF är specialiserat för Science Fiction men borde i princip kunna modifieras till alla
typer av konstnärliga verk. Exempel på facetter i CSF är:
  
WZ - time
U - Physical universe
R - Non-human life, aliens in general
OV - Terrestial activities
OP - Technology

Problemet med CSF är, enligt Beghtol, att det inte är tillräckligt teoretiskt rigoröst.
Beghtol menar att Croghan misslyckas med att t ex klart definiera hur man avgör om en
roman har ett eller flera teman och vad han menar med ”general works”. Det är också,
utifrån instruktionerna, svårt att avgöra när CSF skall användas för innehållanalys eller
när enbart uppphovsman ska utgöra grunden för klassifikation (Beghtol, 1989, s. 138f;
1994, s. 55ff).
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3.2.1.6 Pejtersens Analysis and Mediation of Publications (AMP)
Pejtersen är den forskare som producerat mest inom forskningen kring innehållsanalys av
skönlitteratur. Dessutom har hon, som vi senare kommer se,  på något sätt influerat alla
övriga skandinaviska ansatser till förbättrade möjligheter för återvinning av
skönlitteratur. Hon är särskilt intressant för denna uppsats då hon utformat sitt
klassifikationssystem, AMP, utifrån två empiriska undersökningar av läsares
skönlitterära önskemål. Under perioden 1973-1976 studerade Pejtersen ca 300
autentiska samtal mellan bibliotekarier och användare. Den första studien omfattade 160
konversationer, den andra 134. Studien visade att användare beskriver skönlitterärt
innehåll utifrån en rad olika vinklar vilket visar att skönlitteratur bör beskrivas på ett
mångfacetterat sätt. Pejtersen identifierar fyra olika huvudfacetter och därför använder
hon sig också av fyra olika dimensioner i klassifikationssystemet (Pejtersen 1984a, s.
233 ; Pejtersen 1980, s. 157). Nedan presenteras dessa fyra dimensioner med
underkategorier samt Pejtersens förklarande kommentar:

Dimension 1. - Ämne
a) handling och händelseförlopp
b) psykologisk utveckling och beskrivning
c) sociala relationer

Ämnesinnehållet i romanen; vad romanen handlar om

Dimension 2.  - Ram
a) tid: dåtid, nutid, framtid
b) plats: geografisk, social miljö, yrke

Tid och plats där verkets handling iscensätts

Dimension 3. - Författarens intention
a) känslomässig erfarenhet
b) kognition och information
Romanens tema, dvs författarens attityd till ämnet; uppsättningen idéer och känslor
författaren vill förmedla till sina läsare.

Dimension 4. - Tillgänglighet
a) läsbarhet
b) fysiska karaktäristika
Kommunikationsnivå, beskriven i termer av de egenskaper som kan underlätta eller
försvåra kommunikationen, t.ex. språkets svårighetsgrad, komposition, typografi,
storlek etc.

Flera dimensioner kan användas för att beskriva samma bok. I teorin skulle alla
dimensioner kunna användas. Detta innebär att det är ett icke-exklusivt system och att
det inte kan användas för hyllklassifikation. Vidare finns det ingen logisk ordning eller
hierarki mellan klasserna. Klasser koordineras vid klassifikationen och bildar icke-
definierbara grupper. Detta, menar Pejtersen (1978, s. 9f), trots redundansen, gör det
lättare att tillgodose användarnas mångfacetterade behov.
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Pejtersen påpekar att man med rätta kan kritisera benämningen klassifikationssystem på
AMP.  Det är inte ett traditionellt sådant då det är icke-exklusivt och mångfacetterat
samt att notationer saknas. Enligt Pejtersen (1984a, s. 235) kan man heller inte kalla det
för indexeringssystem då termerna inte är listade alfabetiskt utan är grupperade.
Systemet är snarare en hybrid där klassifikations- och indexeringsprinciper blandats i sin
ambition att organisera kunskap på ett användarvänligt sätt.

Pejtersen har fått utstå en del kritik för sitt klassifikationssystem. Beghtol (1994, s. 128)
har stått för den då hon menar att empiriska metoder för att identifiera en författares
intention med ett skönlitterärt verk inte har gjorts. Därför menar hon att Pejtersens
dimension författarens intention inte är optimal ur indexeringssynpunkt. Beghtol är även
minst sagt kritiskt till Pejtersens påstående att redundans och icke-exklusivitet är till stor
hjälp för användarna i sitt sökande efter relevanta böcker. Då en rad skandinaviska
ansatser för förbättrad tillgänglighet till skönlitteratur utgått från dessa AMP:s principer
gäller även kritiken dessa. Motsatt påstående är lika berättigat menar Beghtol (1994, s.
71): ”redundancy caused by non-exclusivity can hinder searchers if the system becomes
cluttered with ad hoc decisions made by classifiers”.

Pejtersen (1979, s. 108; 1984b, s. 168; 1989, s. 362) undersökte, i sin andra empiriska
undersökning, även vilka sökstrategier användare och bibliotekarier företar sig vid
återvinning av skönlitteratur. Den empiriska undersökningen av sökstrategierna gjordes
redan 1979 och därmed på kortkatalogernas tid med mindre sofistikerade sökverktyg
tillhands. Den inkluderade även bibliotekarien som ett hjälpmedel eller verktyg i
samband med sökstrategierna. Hon identifierade fem sökstrategier:

1. Den bibliografiska strategin, där användaren söker efter ett känt objekt, exempelvis
efter en känd titel/författare. Två varianter av denna sökstrategi kan identifieras. Den
första innebär att bibliotekarien assisterar, den andra att bibliotekarien inte är med eller
verifierar.
2. Den analytiska strategin, där användaren analyserar sitt behov och söker efter
ämnesspecifika karaktäristika. Användarens behov och dennes uppfattning om
dokumentets attribut ska överensstämma.  Exempelvis kan användaren vara ute efter en
bok som handlar om krig, sjöfart etc.
3. Den analogiska strategin, där användaren utför en associativ sökning baserat på likhet
mellan känd och okänd bok. Jag vill ha någonting liknande bok x? är den typiska frågan.
4. Browsingsstrategin, där användaren intuitivt söker på bokhyllan.
5. Den empiriska strategin, som förutsätter att en bibliotekarie utför sökningen.
Bibliotekarien grupperar användarna efter karaktäristiska drag som associeras med för
den aktuella gruppen typiska genrer och boktitlar.

Pejtersen (1989, s. 359; 1984b, s. 177) utformade även en OPAC kallad Boghuset eller
the Book House baserad på resultaten från användarundersökningarna. Såväl AMP som
sökstrategierna utgör underlaget i Boghuset. Målet var att skapa en användarvänlig
katalog där även nybörjare och ovana datoranvändare togs hänsyn till. Därför användes
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icke-konventionella verktyg som ikoner och animationer som är enklare för nybörjare att
förstå.

När man går in i Boghuset kommer man först till en hall med tre olika rum som alla har
böcker i bokhyllor längs väggarna. I rummet till vänster finns böcker för barn, till höger
finns böcker för vuxna och i mitten finns böcker för både barn och vuxna. Väljer man
rummet för vuxna möts man av människor som söker böcker på olika sätt. Klickar man
på någon av dessa personer kommer till ett rum där olika sökverktyg finns beroende på
vilken sökstrategi personen man klickade på företog sig. Det finns fem olika typer av
sökstrategier med tillhörande sökverktyg  i Boghuset:

1) Analytiska ämnessökningar - dessa görs efter att kommit in i ett arbetsrum. På och
runt ett bord återfinns ikoner som representerar de olika dimensionerna i
klassifikationssystemet. Exempelvis finns en jordglob som representerar platsen där
bokens handling iscensätts. Det finns även möjligheter att utföra kombinationssökningar
inom samma eller olika dimensioner med hjälp av booleska sökoperatorer.
2) Sökningar efter modeller  - om användaren är ute efter någonting liknande eller ämnar
utföra en analogisk sökning finns möjligheter att söka i ett rum där prototypböcker eller
-författare kan väljas.
3) Browsa bokbeskrivningar - är användarens behov vaga och inte kan formulera
specifika sökningar kan ett behov finnas att upptäcka och få en överblick över möjliga
titlar som kan överensstämma med ett intuitivt behov. Väljs en browsingstrategi genom
ett klick på den ger systemet möjligheten att bläddra i bokbeskrivningar.
4) Browsa ikoner - är en strategi som kan också väljas då behovet är vagt och odefinierat.
Denna strategi skiljer sig genom att den är visuell och kan innefatta flera textbaserade
termer. En ikon kan innefatta flera olika facetter med flera olika termer och därför ett
ekonomiskt sätt att söka; en form av genresökning.

Boghuset utvärderades vid folkbiblioteket i danska Hjortespring och det med goda
resultat. Användningen av klassifikationssystemet och dess vokabulär, sökstrategier och
ikonbaserade gränssnitt ansågs av användarna hjälpfulla, enkla och roliga att använda.
Den mest använda och omtyckta strategin var den analytiska.

3.2.1.7 Beghtols EFAS
I boken The classification of fiction - The developement of a system based on Theoretical
Principles från 1994 presenterar Clare Beghtol (1994, s. 157-173) grundligt sitt
klassifikationssystem för skönlitteratur. Hon kallar det Experimental Fiction Analysis
System, EFAS, och ger en teoretisk ram för systemet samt detaljerade manualer och
instruktioner. Syftet med EFAS är att, likt AMP, tillgängliggöra innehållet i
skönlitteratur i en datoriserad miljö. Då systemet är uppbyggt av facetter är det inte
lämpligt för hyllklassifikation. Facetterna EFAS består av är fem till antalet och benämns
”major elements”. Dessa är:

1. Karaktärer
2. Händelser
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3. Platser
4. Tider
5. Annat  

Till skillnad från Pejtersens AMP använder sig EFAS av notationer. Beghtol benämner
detta som ”retroactive notation”, vilket betyder att notationen inte är etablerad och
fastställd i förväg, som i traditionella klassifikationssystem såsom SAB och Dewey.
Istället görs notationen först då boken är i klassifikatörens hand, som i facetterade
klassifikationssystem som Ranganathans CC och i Bliss BC. Varje skönlitterärt verk kan
tilldelas så många notationer som anses lämpligt.  Systemet innehåller även verbala
uttryck eller indexeringstermer.   Dessa, liksom vissa notationer, hämtas från andra
klassifikations-system. I EFAS uttrycks också en del relationer inom facetterna, till
skillnad från övriga klassifikationssystem. Såväl hierarkisk, dock endast  i ”major
element” Karaktärer, som  ett slags associativt samband kan uttryckas.

Exempel på notationer med dess hierarkiska djup ges nedan:

c basnotation för tid
cj generell tidsindikator
e basnotation för platser
ej namn på platser
g basnotation för händelser
gm namn på händelser
j basnotation för karaktärer
jo namn på karaktärer
jpp yrke

Den stora skillnaden mot tidigare klassifikationssystem för skönlitteratur menar Beghtol
(1994, s. 159) ligger i ambitionen att inte beskriva vad verket ”is about”. Slutsatser om
verkets ”meaning” dras inte. Det viktiga är att beskriva vad verket ”contains”.
Förekommer termer som kan vara föremål för subjektiv tolkning finns det i systemet
möjlighet att i ”major element” ”other” beskriva vaghet och mångtydighet. Det finns
dock likheter med AMP och andra klassifikationssystem då det är ett facetterat system.

 3.2.2 Indexeringssystem
Vårt huvudintresse i det här kapitlet riktas mot de indexeringssystem som har teoretiskt
djup och bredd, dessa tilldelas ett eget underkapitel. Därför tas inte exempelvis
ämnesordslistor där endast indexeringstermerna redovisas upp.  Annan indexeringspraxis
och exempel på centraliserad indexering av skönlitteratur i Skandinavien samt USA och
Storbritannien tas kort upp i följande stycken.

I Sverige sköter Bibliotekstjänst BTJ till stor del indexeringen av skönlitteratur. Posterna
läggs in i BURK (Bibliotekstjänsts Universella Register för Katalogdata) och är för
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närvarande över 2 miljoner, varav 30 % skönlitteratur (BURK, 2004)7. De bibliografiska
posterna finns tillgängliga online i bibliotek.se (2004)8, en OPAC som är ett
samarbetsprojekt med Kungliga biblioteket. Indexeringstermerna i BURK kontrolleras
bibliografiskt av en tesaurus och av ämnesordslistor under kontinuerlig utveckling.
Posterna ska vara katalogiserade enligt gällande Katalogiseringsregler för svenska
bibliotek och klassificerade ämnesvis efter SAB:s regelverk i Klassifikationssystem för
svenska bibliotek (Tesaurus för återsökning av skönlitteratur,  2004)9.

Ämnesorden som BTJ tillskriver verken uttrycker få och mycket explicita ämnen, men
bibliotekarier kan lägga till ämnesord efter behov på lokal nivå. Innehållsanalysen görs
utifrån andrahandsinformation om böckerna. Pejtersens åsikt om BTJs indexering är att
den vilar på en grund bas och inte möter användarnas behov av ämnesingångar till
skönlitteraturen. Den indexering som gjorts för Stockholms stadsbiblioteks katalog
(STOCKEN) får även kritik av Pejtersen. Hon tycker att den inte är tillräckligt
användarorienterad och att den grundas på en ämnesordslista för facklitteratur är en
nackdel. Rimligen äger dessa indexerare stor kunskap och erfarenhet av indexeringspraxis,
vilket borde kunna leda till kvalité och djup i indexeringen. En sådan utveckling mot
kvalitetsinriktad indexering har inte skett i Sverige enligt Pejtersen. Pejtersens omdömen
har några år på nacken och både BTJs och Stockholmsbibliotekariernas indexering bör ha
utvecklats (Pejtersen, 1996, s. 12f).

Dansk BiblioteksCenter, DBC, har för indexering i databasen BASIS följt principen att
beskriva två primära aspekter i skönlitteraturen, litterär genre och ämnen förekommande
i verken. Dessutom tillfogas korta abstracts av handlingen i böckerna. DBCs
indexeringsmetod är inspirerad av den som utvecklades för Boghus-projektet.
Indexeringen följer en policy för konkret ämnesanalys, författarens intention lämnas
utanför. Man begränsar sig till ämnen, tid och plats, men även mer abstrakta teman t ex
sociala och psykologiska inkluderas. Tillvägagångssätt och dimensioner för
innehållsanalysen kan ses som en förenkling av AMP-schemat (Pejtersen, 1996, s. 14f).

Kirjastopalvelu (biblioteksservice) i Finland gav 1993 i uppdrag åt Jarmo Saarti att leda
utvecklingsarbetet av en finsk tesaurus för skönlitteratur. Resultatet blev Kaunokki (se
Bella nedan, avsnitt 3.1.1.2), den har en facetterad struktur och tydliga influenser från
AMP-schemat kan skönjas i den. Båda projekten är intressanta i ett flerspråkligt
informationssökningsperspektiv. Tidigare indexering i Finland led av att ha spridda
utgångspunkter, dels i SAB-systemet, Dewey och UDK (Pejtersen, 1996, s. 13-15).

I USA finns sedan 1990 Guidelines on subject access to individual works of fiction,
drama etc. (GSDAF) (2004)10. Riktlinjerna  är  rekommendationer och tänkta som
nationell standard för indexering av skönlitteratur.  GSDAF anammar även den en

                                                
7 http://www.btj.se/prodguide/bibliografiska_tjanster/burk/index.html
8 http://www.bibliotek.se
9 http://www.btj.se/prodguide/bibliografiska_tjanster/katalogisering/hjalpmedel/handbocker/skon_tes.html
10 http://www.slais.ubc.ca/courses/libr517/02-03-wt2/projects/fiction_access/gsafd.htm
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facetterad struktur, likt AMP. Sedan 1997 använder sig även British Library av GSDAF.
Som nationell standard är de dock inte tänkta att fungera som, utan som verktyg vid
katalogisering och indexering av böcker avsedda för the British National Library (Fiction
indexing, 2004)11

Till sist bör två svenska ämnesordlistor nämnas. De redogörs inte närmare för då de
liksom en del av de nedan redovisade indexeringssystemen är influerade av och uppvisar
stora likheter med Pejtersens AMP. Indexeringssystemen nedan beskrivna räcker för att
illustrera likheter med AMP. Ämnesordslistorna är Wahlfrids Skattkammaren: Tesaurus
för romaner och noveller (1994) samt Ekvall & Janssons Tesaurus för indexering av
skönlitteratur (1987). Båda är produkter från Bibliotekshögskolan i Borås.

3.2.2.1  Edvin
Stadsbiblioteket i Mölndal började 1992 att indexera biografier och skönlitteratur.
Genom att närma sig hela indexeringsproblematiken på ett mindre teoretiskt sätt än vad
som varit gängse norm utvecklades Edvin (2002)12, ett indexeringssystem för
skönlitteratur. Edvin är inget fullständigt indexeringssystem eller tesaurus, snarare en
genre- och ämnesordsdatabas skapad för att öka sökmöjligheterna för skönlitteratur Man
ville utgå från det egna bibliotekets förutsättningar och användarnas specifika frågor.
Grunden för Edvin är en tredelad kategoriindelning av användarnas frågor:

1. Romaner som behandlar ett givet ämne eller genre som t ex zigenare och ubåtar.
2. De som läst en ”bra” roman och vill läsa andra liknande romaner.
3. De som minns vissa detaljer i en roman men saknar författare och titel.

Innehållsanalysen i Edvin består av genreindelning, placering i tid och rum av handlingen
samt tilldelning av ämnesord hämtade från baksidestexter, recensioner från BTJ och
andra källor. Valet av genrer och begränsningen till tid och platsdimensionerna motiveras
genom att de motsvarar de som användarna oftast frågar efter, byggt på bibliotekariernas
erfarenhet av användarfrågor. Författarens intention med verket tas i allmänhet inte upp
med hänvisning till subjektivitetsproblemet i denna aspekt. Systemets ansats är
pragmatisk och systemet bygger på användarna även om ingen regelrätt
användarundersökning genomförts. Edvin saknar hierarkiskt korrekt tesaurusstruktur
och ämnesorden kan verka osammanhängande och godtyckligt valda.

Edvin är funktionellt sökbart, men det är inte byggt på teoretisk grund och, anser vi,
saknar den analytiska genomslagskraft som de mer teoretiska systemen besitter. Styrkan
i systemet är emellertid att om ett ämnesord finns med i Edvin så finns det garanterat
litteratur i ämnet på biblioteket. Systemets skapare menar att de härigenom byggt bort

                                                
11 http://vincent.bl.uk/cgi-
bin/htm_hl?DB=website&STEMMER=en&WORDS=fiction+subject+access+&COLOUR=Olive&STYLE=s&UR
L=http://www.bl.uk/services/bibliographic/subject.html#muscat_highlighter_first_match
12 http://bibliotek.molndal.se/gemensam/
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redundans och skapat ett användarvänligt system (Ekvall & Larsson, 1997; Ericsson &
Hvidén, 2003, s. 40f).

3.2.2.2  Bella
Bella är den svenska versionen av den finska specialtesaurusen kallad Kaunokki, som
1995 utarbetades av det finländska nationalbiblioteket, Helsingfors Universitetsbibliotek
och finska BTJ, med Saarti som redaktör. Med AMP som förebild och som svar på
behovet av centraliserad indexering av skönlitteratur började man arbetet med tesaurusen
(Saarti, 1999, s. 89ff). Tesaurusen är främst avsedd för prosa men termer finns även för
dramatik och lyrik. Målgruppen är vuxna, barn och ungdomar (Bella - specialtesaurus
för skönlitteratur, 1995, s. 2).

Bella (1995, s. 3-6) består av en systematisk och en alfabetisk del samt anvisningar hur
de olika delarna ska användas. Den systematiska delen är den som har formen av en
tesaurus där ämnesordens vanligaste semantiska betydelse framgår. Främst framgår dock
endast ämnesordens hierarkiska relation. Då det inte i den alfabetiska delen framgår de
för en tesaurus kännetecknande sambanden (och som dessutom gör en tesaurus till ett
bra hjälpmedel) samt att bara ett samband framgår i den systematiska är det tveksamt
om man kan kalla Bella för en tesaurus. Ämnesordlista är en mer rättvisande beskrivning.

Även i Bella är ämnesorden indelade i olika kategorier eller facetter. De sex facetterna i
tesaurusen är:

1. Bokens genre eller den typ av litteratur den representerar
2. Centrala teman och huvudmotiv i boken
3. Bokens huvudpersoner
4. Platsen och miljön där handlingen utspelas
5. Tiden när handlingen försiggår
6. Andra typer av typografisk eller teknisk art samt läsbarhet

Det är främst objektiva aspekter av det skönlitterära innehållet som Bella tillåter.
Aspekter som kräver subjektiva tolkningar av innehållet beskrivs inte utifrån facetterna,
såsom t ex författarens intention med verket. Likt Pejtersens AMP saknas i denna
upplaga det Nielsen (1997, s. 174) skulle kalla hur-aspekter. Sådana
litteraturvetenskapliga termer planerades 1999 att införas från en litteraturvetenskaplig
tesaurus (Saarti, 1999, s. 90).

3.2.2.3 Andersson & Holst
Andersson och Holsts (1996, s. 84) indexeringsmodell för analys från 1995 är baserad på
Pejtersens AMP (e.g. 1984a). Modellen är således utvecklad med användarna i centrum
och förutsätter vidare att användares behov är mångfacetterade varför innehållet i en
roman bör beskrivas utifrån olika vinklar och aspekter. Särskilt intressant för vår
uppsats är den därför att modellen testats empiriskt. Användares behov och
formuleringar i en specifik informationsåtervinningsmiljö, närmare bestämt på Malmö
respektive Mölndals stadsbibliotek, studerades och jämfördes med modellen. 100
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användare, 50 på varje bibliotek ingick i studien. I studien jämfördes användares
beskrivning av handlingen i en roman med de indexeringstermer romanen tilldelats. Vid
analys av användarnas beskrivningar användes Andersson & Holsts indexeringsmodell.

Andersson och Holsts (1996, s. 88) indexeringsmodell för analys har tre huvudfacetter,
Fenomen, Ram och Författarens intention. Modellen med underkategorier ser ut på
följande sätt:

1. Fenomen
a) agenter och deras karaktäristika
b) händelseförlopp
c) känslor
d) relationer
e) objekt
f) abstrakta fenomen

2. Ram
a) tid
b) geografisk plats
c) generell plats

3. Författarens intention
a) meddelande
b) läsarens upplevelse
c) litterär form
d) lånat motiv
e) genre

Då modellen utgår från Pejtersens AMP återfinns som synes en hel del likheter med
denna. De har dock modifierat den en del och har exempelvis tagit bort en dimension,
”Tillgänglighet”. Detta eftersom Andersson och Holst anser att underfacetterna
”Läsbarhet” och ”Fysiska karaktäristika” är svåra att definiera. Den största förändringen
är av Pejtersens dimension ”Ämne”.  Denna har ersatts med termen ”Fenomen” då
Andersson och Holst (1996, s. 87) anser att Pejtersens dimension endast innehåller några
aspekter av handlingen och att fenomen bättre beskriver denna.

Likt Pejtersen inkluderar Andersson & Holst aspekter som blir föremål för subjektiva
tolkningar. Detta då de har med facetter som ”känslor”, ”meddelande” samt ”läsarens
upplevelse”.

3.2.2.4  Svensk biblioteksförenings ämnesordslista
Svensk biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteratur har sedan
hösten 2001 arbetat med att sammanställa ämnesordslistor för indexering av
skönlitteratur, en kallad Ämnesordslista för skönlitteratur för vuxna (2003) och
motsvarande för barn. Dessutom har Handledning för ämnesordslistor för skönlitteratur
(2003) till dessa utarbetats. Syftet med projektet är att underlätta sökandet efter och
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identifieringen av skönlitteratur i bibliotekskataloger och databaser. Målgrupperna är
vanliga biblioteksbesökare, bibliotekspersonal men även studenter och forskare, de
förstnämnda beaktas dock särskilt. Vidare är målet med ämnesordlistorna att de ska
användas nationellt samt var systemoberoende.

Arbetet är baserat på cirka 15 ämnesordslistor från olika bibliotek i Sverige. Dessa
sammanfördes till en stor alfabetisk lista om cirka 8 800 ord och projektet har till stor
del gått ut på att gruppera dem beroende på ämnen och sammanställa dem i en
systematisk och en alfabetisk del. Den systematiska delen är hierarkiskt ordnad och i
den alfabetiska framgår relations- och preferenssamband och ämnesordlistan påminner
därigenom om en tesaurus. Då den alfabetiska delen saknar hierarkisk struktur är det
ändå ingen renodlad tesaurus.

Efter bearbetningen består ämnesordslistan för vuxna av 3 000 ord och den systematiska
delen för skönlitteratur för vuxna är indelad i sex huvudfacetter som i sin tur är indelade i
22 grupper. Huvudgrupperna Genre, Tid, Plats, Ämne, Person samt Form utgör varsin
av de 22 grupperna och har alltså inga underkategorier. Den fjärde facetten Ämne består
av resterande 17 grupper och har dessutom undergrupper. Även detta system har i sin
indelning i facetter indirekt anammat Ranganathans facetteori med PMEST-schemat och
mer direkt Pejtersens AMP. De sex huvudfacetterna med exempel på underkategorier
kan schematiskt illustreras:

I Genre - beskriver vilken genre eller vilka genrer ett visst verk tillhör.
1. Allegorier
1. Deckare
1. Fabler
II Tid - anger den tid då verket utspelar sig.

2. Tidsperioder
2. Epoker
2.1 Forntiden

III Plats - ger inramning av verket genom att ange den plats och/eller miljö där handlingen
tilldrar sig.

3. Sverige
3. Skåne
3. Lund

IV Ämne - beskriver verkets centrala ämnen och motiv
4. Miljöer
5. Människan
6. Familj och relationer  
T.o.m. 22

V Person -  beskriver namn på personer, verkliga eller fiktiva.
VI Form - beskriver vilken form verket har, t.ex. noveller, lyrik eller essäer.

Liksom i Bella finns inga, förutom ”Ämne”, explicita facetter eller underfacetter som
beskriver mer subjektiva aspekter av innehållet, exempelvis fattas Pejtersens facett
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”Författarens intention” med tänkbara underfacetter. Detta trots att man anslutit sig till
de (eg. Pejtersen, 1984a; Saarti, 2002a; Nielsen, 1997) som anser att subjektiva aspekter
måste tillgängliggöras. Inte heller finns någon facett som beskriver det Pejtersen kallar
tillgänglighet, dvs typografi, svårighetsgrad etc. Inom formaspekten är det endast de
breda litterära formerna som roman, novell, dramatik etc. som indexeras. Några mer
litteraturvetenskapligt förankrade termer, likt de Nielsen (1997, s. 174) förespråkar och
som skulle  tilltala den uttalade målgruppen forskare, finns inte.

3.2.2.5 Novel Abstracts
Novel abstracts, eller i fri översättning roman referat, är kanske ett bättre sätt att
beskriva innehållet än konventionell form av indexering och klassifikation. Betydligt mer
komplexa tematiska och kronologiska samband kan beskrivas med abstracts än med
ämnesord.

Tolkningsmomentets stora vikt när det gäller skrivande av abstracts mynnar
nödvändigtvis ut i frågan om vem som bör skriva dem, biblioteksanvändare,
bibliotekarier eller kanske datorer? Automatiskt datorgenererade abstracts har
förekommit sedan slutet av 1950-talet och algoritmerna bakom är relativt enkla. De
automatiskt genererade abstracten är till sin karaktär antingen en sammanställning av
signifikanta exakt citerade meningar utdragna ur texten eller texten i automatiskt
förkortad form där bara den viktigaste informationen är med. Abstracts skapade av
datorer är mycket informativa, men saknar kontinuitet och all form av kritisk bedömning
eller subjektiv upplevelse av texten (Lancaster, 1991, s. 236-241).

För skapande av användarvänliga abstracts för skönlitterära verk tycks datorer, genom
sin mekaniska objektivitet, vara direkt olämpliga. Vilka mänskliga kunskaper och
egenskaper är då viktiga för god abstract-indexering av skönlitteratur? För att nå hög
kvalité på indexering av facklitteratur och skrivande av abstracts är det tydligt att
indexerarens expertkunskap inom ämnet är en fördel, mängden kunskap som krävs
avgörs av hur esoteriskt ämnet och dess terminologi är. Skönlitteraturens innehåll
begränsas inte av bara ämnesinnehåll och det är oftast mer lättillgängligt, därför blir
indexerarens ämneskunskap i vanlig mening irrelevant. Man kan säga att det som skildras
i skönlitteraturen faller inom ramarna för det man kan kalla allmänbildning. Subjektiva
intryck av texten, i motsats till objektiv förståelse av fakta, spelar i detta sammanhang en
stor roll. Därför finns det inget principiellt hinder för att vilka läsare som helst skulle
kunna skriva abstracts för skönlitterära verk, förutsatt att de är införstådda i
abstractskrivandets metod och besitter en acceptabelt stor mängd allmänbildning
(Lancaster, 1991, s. 185f).

Saarti fann att abstracts för skönlitteratur i allmänhet kan hållas kortare. De 150
deltagarna i Saartis studie (2000b, s. 213, 217) instruerades att skriva abstracts mellan
50-80 ord. Medellängden blev 68 ord och spännvidden 23 till 186 ord. För
facklitteraturens informativa abstracts rekommenderar Lancaster (1991, s. 102) en längd
mellan 200 och 250 ord. Skönlitteraturabstracts tycks alltså kräva mindre utrymme än
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fackdito, kanske för att behovet av indikativ beskrivning och reflektion dominerar över
den informativa sidan.

Tolkningsaktens subjektivitet och konnotationens kulturella beroende i kombination med
den stora mängd indexeringstermer som genereras ger låg konsistens, alltså
överensstämmelse i fråga om vilka termer man gemensamt använder, hos abstracten.
Konsistensen mellan indexerare som skriver abstracts är 16% , jämfört med 60-70% för
de som använder ämnesordsindexering (Saarti, 2002, s. 56).

Saarti (2000b, s. 218f ) undersöker skillnaden mellan abstracts skrivna av vanliga
skönlitteraturläsare och av bibliotekarier. Fyra kategorier av abstracts kunde urskiljas:

1. Handling/temaabsract - beskriver strukturen och innehållselement i en roman.
2. Kulturhistoriska abstracts - beskriver romanens plats i författarens verk eller i en
litterär kontext.
3. Subjektiva eller personliga abstracts - beskriver en persons egen läsupplevelse.
4. Kritiska abstracts - kritiserar verken objektivt.
  
Han noterade att bibliotekarier tenderade att beskriva teman och konkreta händelser ur
handlingen på ett relativt objektivt sätt i sina abstracts. Biblioteksanvändarnas abstracts
hade en mer subjektiv personlig stil och var mer varierande bland de typer som beskrevs
ovan.

Olikheterna i sätten att beskriva skönlitteratur gör det uppenbart att återvinningssystem
för skönlitteratur måste vara mångsidiga. I ett sådant system utgör abstracts en av många
byggstenar och de kan vara en inte alltför betungande väg för både läsare och författare
att bidra till innehållsbeskrivningen av skönlitterära verk (Saarti, 2000b, s. 220).

BTJs Handikat (2004)13 har sedan länge tillhandahållit en kort beskrivning till handlingen
i talböcker, ett slags abstracts. På Handikat-sajten erbjuds man sökmöjligheter genom
fritextsökning i alla fält. Vi är efter en snabb söktest av systemet imponerade av hur
effektivt, framförallt abstracten och inte så mycket ämnesorden, verkar avspegla
innehållet. Skulle denna uppbyggnad av en OPAC fungera för all skönlitteratur och föra
oss närmare Saartis vision av ett mångsidigt återvinningssystem? Kanske, i varje fall
visar Handikat hur användbara abstracts kan vara för att både informera om innehållets
sammanhang och göra det sökbart.

3.3 Hyllklassifikationssystem
Huvudorsaken till att hyllklassifikationssystem för skönlitteratur utvecklats är att
biblioteksbesökare föredrar att söka sina böcker själva genom att leta i hyllorna. Få

                                                
13 http://www.btj.se/btjcgi/hkat/hkinit.cgi
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besökare använder katalogen eller frågar bibliotekarien när de söker, dels är de ovana att
ställa frågor om skönlitteratur och dels tror de inte att bibliotekets referensservice kan
hjälpa dem. David Spiller (1980, s. 239-257) genomförde 500 användarintervjuer i slutet
av 1970-talet på fyra bibliotek i Storbritannien. Avsikten var att undersöka vilken typ
av skönlitteratur som lånades ut och jämföra med i vilken utsträckning man i själva
verket köpte in dem. Spillers studie avhandlar bl a hur användarna väljer böcker.
Intressant för oss är att han även undersökte vilka egenskaper hos böckerna som är
viktiga för användarna. För att återknyta till det faktum att biblioteksanvändare så sällan
konsulterar bibliotekarier för skönlitterära boktips kan vi nämna Spillers konstaterande
att 93 % uppger att de aldrig vänder sig till bibliotekarien i detta ärende. Orsaken till
detta kan enligt Spiller (1991, s. 29) vara att val av skönlitteratur anses för personligt för
att någon utomstående skall kunna hjälpa till. Andra anledningar kan vara att besökarna
har en föreställning om att personalen är otillgänglig för den sortens frågor och att man
utgår från att facklitteraturen är prioriterad.

För hyllklassifikation har som nämnts ovan tre olika metoder använts. De första två
metoderna involverar genreindelning och är den vanligaste formen av hyllklassifikation.
Den tredje metoden är svårast och innebär att man försöker klassificera hela beståndet,
antingen mer grovindelat efter genre eller mer analytiskt och specifikt. Då de första två
metoderna lägger nära varandra kommer de tas upp i samma kapitel. Genresystem och
genrebegreppet kommer här närmare förklaras och undersökningar presenteras. Den
tredje metoden förklaras med exempel i nästkommande kapitel, 3.3.1.  

I en artikel om klassifikation av skönlitteratur med historiskt perspektiv ställer sig Baker
(1987, s. 246) frågan: Vilka klassifikationssystem har fungerat bra och vilka har det inte?

Hon spårar de allmänna grundprinciperna för klassifikation av skönlitteratur långt
tillbaka i tiden och redogör för fem olika, varav de första tre fortfarande är högst aktuella
och använda, de andra två är mer omdiskuterade. Vi tar friheten att omformulera dem
något och ordna dem i en lista. Principerna är:

•  Klassifikationssystem skall vara enkla att  använda och förstå.
Biblioteksanvändare skall genom klassifikationen lättare hitta den sorts
skönlitteratur de vill ha, oavsett om det rör sig om en klassiker eller den senaste
Sandemo-romanen.

• Läsare är komplexa varelser som inte väljer böcker efter bara en dimension. De
metoder som används för indelning av skönlitteratur bör vara tillräckligt
detaljerade och konsekvent vägledande.

• Klassifikationen ska exponera nya författare för användarna som de annars skulle
ha missat.

• Man bör inte separera verk av olika klass. All skönlitteratur ska stå tillsammans i
alfabetisk ordning med klassnotation på bokryggen.

• Man bör inte separera verk av samma författare.
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Bakers artikel avslutas som ett slags ”test” av hur principerna tillämpats och bevisats.
Princip ett är tämligen säkerställd, någon typ av klassifikation uppskattas av både
användare och bibliotekarier. Princip två som innebär att olika dimensioner behövs,
stöds av Pejtersen, Spiller och Borden. Baker efterlyser praktiska försök med mångsidiga
klassifikationssystem för att kunna hitta det bäst lämpade. Spiller visar att ett litet antal
genrer, han urskiljer fyra ”mysteries” 27 %, ”romances” 12 %, ”historical romances” 10
% och ”adventure” 10 %, är de vanligaste på brittiska bibliotek (Spiller, 1980, s. 240-
243). Denna enkla genreindelning har varit tillräckligt välfungerande och bevisat sitt
värde för både besökare och bibliotekarier, anser Baker (Baker, 1987, s. 249).

Pejtersens system får däremot hård kritik av Baker. AMP är välanpassat till princip två
och Pejtersen har bevisat att användarna KAN använda systemet, men Baker anser att
det är alldeles för komplicerat och menar att man istället bör fråga sig om användarna
kommer att VILJA använda det. ”Spiller’s finding that most fiction readers choose their
books either by browsing or by looking on the shelves for their favourite authors leads
us to believe that they will not.” (Baker, 1987, s. 250; Spiller, 1980, s. 245f).

Princip tre uppfylls av hyllklassifikation enligt Borden och Spiller, då de menar att
kategoriserade hyllor ger användarna en avgränsad domän där de kan hitta förslag på nya
författare liknande dem som de har på sin favoritlista. Denna favoritlista är för de flesta
ganska kort, vanligen kan de inte nämna fler än fem till tio namn. Om de misslyckas med
att hitta dem övergår de till fri browsing (Spiller, 1980, s. 247).

Med tanke på detta och att 55 % av utlånen på de undersökta biblioteken består av nya
böcker, alltså max fem år gamla, bör biblioteken hålla sig uppdaterade med färsk
information om nya böcker och hitta sätt att förmedla denna information till låntagarna.

Princip fyra och fem utesluter möjligheten för genrehyllor och är väl i så fall att anse som
omoderna och stela, då man med framgång globalt anammat genreindelning som verktyg
för hyllorganisation.

1909 gjorde William Borden ett av de tidigare försöken till hyllklassifikation. Klasserna
han införde och satte på speciella hyllor var bl a noveller, deckare och historiska
romaner. ”Standard”-romaner, dvs sådana som normalt efterfrågades genom författare
eller titel, lät han stå kvar. Resultatet blev att cirkulationsmönstret förändrades radikalt,
från att ha dominerats av nya böcker försköts tyngdpunkten till de klassificerade
böckerna (Baker, 1987, s. 247ff).

En studie genomförd 1986-87 på tre amerikanska bibliotek av Baker (1988, s. 371)
understryker nyttan av hyllklassifikation. Den inte bara underlättar för användarna att
hitta böcker, även antalet utlånade böcker ökade markant på de klassificerade
avdelningarna. Hyllklassifikationens positiva effekt på utlånet beläggs tydligt. På två av
biblioteken ökade cirkulationen av de hyllklassificerade böckerna med 49 respektive 38
%, på det tredje ökade den med hela 349 %.
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Baker påvisar också att metoden där genreindelade böcker sätts på en egen hylla är
effektivare, i dels en användarvänlig aspekt och dels för ökning av utlån, än att bara
klistra genreetiketter på böckerna. Dessutom hjälper genreindelningen läsarna att
upptäcka nya författare. Ett annat resultat av hennes undersökning som bör nämnas är
att på de tre biblioteken är det 63, 64 och 67 % av användarna som uppger att de valde
böcker genom browsing (Baker, 1988, s. 375).

Ealing Road Library i Brent nämns av Baker som ett av många bibliotek som märkt ökad
cirkulation efter genreindelning och klassifikation. En invändning, som gäller i detta fall
och kanske generellt, mot att ökad cirkulation är en direkt följd av klassifikation är det
faktum att böckerna i samband med omorganisationen exponerades mer attraktivt.
Möjligen är det en faktor som bidrog till det ökade utlånet (Baker, 1987, s. 248).

Kombinationen av att presentera ett medvetet urval och tydligt exponera det för
besökarna ger rimligen en kraftig positiv effekt på utlånet, denna metod att bättre
tillgängliggöra skönlitteraturen diskuterar vi utförligare i slutkapitlet.

Spillers undersökning av brittiska bibliotek visar att 54 % väljer nya romaner där titel
eller författare var kända 46 % väljer genom slumpmässig browsing. 26 % av dem sade
att de upptäcker nya författare genom att browsa bland den typ av böcker de gillar,
menar de i huvudsak genrer? Eftersom Spiller gjort en genreindelning väljer vi att tolka
det så. Av de brittiska biblioteksbesökarna var 59 % positiva och 25 % negativa till
genrehyllor, 16 % tyckte inte det spelar någon roll (Spiller, 1980, s. 246).

En kombination av fri browsing och sökning på bestämd författare var det vanligaste
söksättet, endast 11 % söker enbart på ett av sätten (Spiller, 1980, s. 247). Det kan
skapas en anpassningskonflikt mellan dessa söksätt när det gäller hyllornas struktur.
Användarna fick ge omdömen om de olika hyllklassifikationsprinciperna. Separata hyllor
visade sig vara bra för genresökarna, ren alfabetisk ordning var bäst för de
författarsökande. En lösning med genre-ikoner på böckerna skulle kunna tillfredsställa
båda grupperna. Nej, bokryggsikoner är bara effektivt i en liten samling, mer än
uppskattningsvis 3 000 - 4 000 böcker ökar drastiskt risken för information overload,
invänder Baker (1987, s. 247ff).

När det gäller browsing på hyllan är baksidestexterna skrivna av förläggaren det som
mest influerar besökarna, 88 % i Spillers undersökning nämnde den faktorn. 29 %
bläddrade och skumläste, 27 % tyckte att omslaget var viktigt. 29 % tyckte att
hyllhöjden spelade in, hyllorna i ögonhöjd och närmast under var de mest attraktiva, hög
och låg placering var direkt negativ tyckte många (Spiller, 1980, s. 249).

Saarti (1997, s. 1-9) beskriver ett experiment med hyllklassifikation på tre finska
bibliotek 1992-94. ”Feeding with the spoon” kallar han sin artikel och syftet är att
undersöka vilken effekt hyllklassifikation har på utlånet av skönlitteratur. Experimentet
är en jämförande studie och en test av genreindelning. På två av biblioteken infördes ett
heltäckande hyllklassifikationssystem byggt på elva genrer för skönlitteraturen, på det
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tredje förblev all skönlitteratur uppställd i enbart alfabetisk ordning. De två principerna
jämfördes sedan i fråga om vilka böcker som lånades. Slutsatserna som rörde
hyllklassifikation var:

Hyllklassifikation förändrar inte nämnvärt lånevanorna. Proportionellt sett lånades
lättare litteratur ut lika mycket som seriös, oavsett hyllklassifikationsprincip.
Hyllklassifikation hjälper användare när de ”browsar” i hyllorna. De intervjuer med
användare och personal och de bedömningar av referensarbetet som gjordes gav positiva
omdömen. Det gick snabbare och lättare att hitta böcker åt sig själv och andra.
Hyllklasser ska inte vara för smala, det sänker utlånet. Exempelvis; huvudklassen
kärlekslitteratur delades i tre kategorier på ett av biblioteken, en stor och två små.
Böckerna i de små kategorierna valdes då mer sällan än när de stod samlade under en
huvudklass (Saarti, 1997, s. 1-9).

En undersökning av Micheline Hancock-Beaulieu (1990, s. 318-336), bygger på att en
Online-katalogs effektivitet jämförs med motsvarande effektivitet för manuella verktyg
och hylla i samband med användarnas olika sätt att söka efter både skön- och
facklitteratur. Den ger i alla fall ett intressant resultat om vi antar att de undersökta
söktillfällena speglar den 50-50 utlånefördelningen av skön- respektive facklitteratur,
som är normal i Sverige (Statistik: folkbibliotek)14. Det visar sig att användarna av de
bibliografiska verktygen är ungefär lika framgångsrika med att hitta tillfredsställande
böcker som de som använder sig av ett mer direkt hyllinriktat söksätt (88 respektive 89
% nöjda).

Det är alltså ett faktum att hyllklassifikation kan hjälpa användare att hitta böcker på
egen hand, ändå har det funnits motstånd mot hyllklassifikation i biblioteksvärlden.
Åsikten om att all tolkning av skönlitteratur är subjektiv och därför omöjlig att
systematisera har varit spridd och är en av orsakerna till motståndet mot klassifikation
av skönlitteratur. Den andra orsaken är bibliotekariers rädsla för att mata läsarna med
sked genom att separera populära genrer från övrig skönlitteratur, man tror att besökarna
enbart kommer att läsa litteratur som är oseriös och av lågt litterärt värde. De som tycker
så uppfattar alltså bibliotekets roll som litteraturfrämjare hotad av hyllklassifikationens
förföriska makt. Ett motargument anförs av Saarti; - användarna är inte impulsiva
viljelösa objekt som bara läser det som bjuds, utan de vet mycket väl vad de vill ha och
behöver (Saarti, 1997, s. 3).

Hyllklassifikation har en konkret och tydligt användarvänlig funktion, men den kan ge
upphov till problem i samband med sökning. Det faktum att någon form av urval gjorts
fångar säkert besökarens intresse, men det är inte troligt att det har stor negativ effekt på
den icke hyllseparerade litteraturens cirkulation. Det sistnämnda kommer vi att diskutera
närmare i avsnittet 6.2.

                                                
14     http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=KU0101    
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 3.3.1 Genresystem och genrebegreppet
Ordet genre kommer ur samma latinska ordstam som ordet genus. Genre betyder sort
eller typ av något helhetsbegrepp. Genrer kan i sin tur indelas i ett oändligt antal
undergenrer. Ett helt ting delas upp i mindre sorter eller typer av tinget genom att den
som gör uppdelningen följer en identifikationsprincip. Det som identifierar en genre, i
fråga om text, kan vara både textens funktion, form och innehåll. Att uppfylla den
idealiska klassifikationsformeln som säger att ett ting enbart får tillhöra en klass blir
omöjligt för texter som kan föras till mer än en funktions-, form eller innehållsgenre. De
genrer som används är konventioner som delas av många men problemen att hålla dem
teoretiskt rigorösa är många och kan förvirra somliga användare (Beghtol, 2000, s. 17f).

När man i praktiken gör en genreindelning grupperar man böckerna i klasser där urvalet
bygger på ett, ibland flera, genomgående karaktärsdrag för både form, dock ej fysisk
format, författarens avsikt och innehåll, t ex en kärleksberättelse och/eller handling i
historisk miljö. Detta är visserligen ett innehållsanalytiskt arbete, men det innefattar inte
de djupbeskrivningar av innehållskarakteristika som kännetecknar de heltäckande
innehållsanalytiska systemen.

Vanligen håller man sig i biblioteksvärlden till ett fåtal genrer, oftast färre än fem (Baker,
1988, s. 374f.).

Experimentella försök med ganska stort antal genrer och undergenrer har emellertid
förekommit, exempelvis av Saarti (1997, s. 3-9). Det största problemet som uppstod i
Saartis experiment låg i att användarna tyckte att omställningen från det gamla
alfabetiska systemet till det nya genresystemet var svår. Förutom detta övergående
problem ligger en principiell komplikation i att om en författare skrivit böcker i olika
genrer tvingas användaren söka upp dem i katalogen eller genom att fråga bibliotekarien.
Somliga böcker var svåra att tydligt klassificera som tillhörande den ena eller andra
genren eller hyllklass. För att kunna ta reda på vilken klass en viss bok tillhörde
tvingades användaren åter igen till katalogen. De genrer som fungerade bäst i fråga om
självservice för användarna och arbetsgång för bibliotekarierna var de som är lätta att
definiera och känna igen. ”Serious fiction” som Saarti kallar den var svårast att
klassificera, de böckerna var svåra att sätta i de traditionella genrerna som deckare eller
romantik. Saarti sätter upp ett forskningsmål att hitta en passande modell för
hyllklassifikation för skönlitteratur och utröna om det kanske är lika bra att låta ”serious
fiction” stå oklassificerad som de flesta bibliotek de facto gör.

Pejtersen (1980, s. 147) har invändningar mot genreindelning av skönlitteratur och
föredrar sitt eget facetterade system för innehållsanalys. Hon anser att genreindelning är
olämpligt för att det är en exklusiv klassifikation som utesluter kombinationssökningar
på mer än en dimension. Vanligen väljs genre utifrån enbart ett av de kriterier som ingår i
AMP-systemet. T ex bygger en kärlekshistoria på ämneskriteriet, en historisk roman på
tid och en thriller på det emotionella kriteriet.
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Det är nästan alltid möjligt att placera skönlitterära verks komplexa innehåll i mer än en
genre. Teoretiskt skulle man kunna tänka sig ”multi-genre”-system, vi har inte hittat
uppgifter om att ett sådant system testats i praktiken. I praktiken inkluderas dock en
bok vanligen bara i endast en genre, en genre bildar då en exklusiv klass.

Exklusiva samlade klasser ger bättre överskådlighet i hyllorna, men de både underlättar
och försvårar återvinning av innehållet. Relevanta drag i böckerna, detaljer och
kombinationer av ämnesområden blir icke-sökbara genom exklusiv genreklassifikation.

Genresystemen, som de ser ut på de flesta bibliotek, är primärt ett pragmatiskt
hyllklassifikationssystem byggt på ett litet antal konventionella och för allmänheten
välkända genrer, deckare och science fiction är typiska exempel. Genreindelningarna är i
allmänhet så grova att bara en liten del av skönlitteraturen kan klassificeras på detta sätt.
Klasserna samlas i en speciell hyllsektion eller utmärks med ikoner eller färgkoder på
bokryggarna. I små bibliotek kan hela skönlitteraturbeståndet hållas samlat och genrerna
märkas ut av en sådan symbol på bokryggen. I större bibliotek är separata hyllsektioner
för olika genrer att föredra (Saarti, 1997, s. 9; Pejtersen et. al., 1996, s.10).

Genresystem fungerar som en gemensam referensram för kommunikation mellan
bibliotekarier och användare. Den vanlige läsarens krav på innehållsmässiga beskrivningar
anses traditionellt vara lågt. I ett sådant scenario är den information som genrenamnen
ger om innehållet tillräckliga för sökning och den genrebaserade hyllklassifikationen
adekvat för återvinning. Exklusiva genresystems svaghet är ”enögdheten”, som
förutsätter konsensus i fråga om genrebeteckningar, ofta finns en sådan delad
uppfattning bland läsarna på en mycket generell nivå, men den är långt ifrån identisk
(Beghtol, 2000, 18f.).

Mirja Iivonen (1988, s. 15) bidrar med att nyansera genrebegreppet. Genrer är inte
ömsesidigt uteslutande i den mening att en bok bara kan tillhöra endast en genre, men
genreindelningsprincip behandlar böckerna som om de vore exklusiva klasser. Istället för
en diskussion om exklusitivitet kan man se genre som observation av likheter och om
man gör det flyttar man sig konceptuellt från klassbegreppet till typbegreppet.
Genreindelning som metod för hyllklassifikation kommer alltid att vara användbart för
biblioteken, men stor uppmärksamhet bör riktas till vilken dimension av verket man
väljer som determinerande för genreklassifikationen. Det kommer likaså alltid att
behövas andra principer för klassifikation.  

Genresystem byggda på icke-exklusiv indelningsprincip, där varje verk kan tillhöra mer
än en genre, är mycket ovanliga och vi känner inte till om något sådant prövats i
praktiken. De borde öka innehållsmässig precision och informationsmängd, men dock
kompliceras hyllklassifikationen och minskar översiktligheten. Enkelheten förloras om
man finindelar genrerna och om antalet tillskrivna genrer för varje verk blir högt.
Dessutom blir, vid en sådan utökning av genresystemen, det teoretiska steget kort till
vanlig klassifikation och indexering.
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Genreindelning och separata hyllor kan verka lockande initialt men praktiska
implikationer måste betänkas. Det tar t ex längre tid för personal att sortera och sätta
upp böcker.

Genresystem är rationella klassifikationsverktyg tack vare sin enkelhet och de ger snabb
information och direkta återvinningsmöjligheter på hyllorna. Som avancerade och
specifika sökverktyg/återvinningsverktyg ter sig genresystematik emellertid ineffektiv
och otillräcklig (Pejtersen, 1996, s. 10).

3.4  Teoretiska utgångspunkter inför de empiriska undersökningarna
I detta kapitel är ambitionen att destillera ut de metoder och teorier som använts och
uppnåtts i den tidigare forskningen.  Dessa kommer delvis att utgöra grunden för
utformningen av de empiriska undersökningarna. Då vi vill studera användarna är därför
undersökningarna där användarna studerats empiriskt för ändamålet mest relevanta.
Detta beroende på att de erbjuder ett jämförelsematerial, vilket gör att vi i
resultatanalysen och slutsatserna kan säga något generellt om användares sökbeteende på
bibliotek. Dessutom kommer för vår undersökning specifika faktorer tas med där inget
generellt kan sägas om resultaten. Faktorer som vi anser intressanta att undersöka och
som möjligtvis kan utgöra underlag i senare studier.

De huvudfrågor vi identifierat och som vi utifrån den tidigare forskningen är intresserade
av att få svar på i de empiriska undersökningarna är:

1) Vad initierar sökbeteendet avseende skönlitteratur?
2) Vad i skönlitterära verk, innehålls- som formmässigt, är viktigt för användarna?
3) Hur söker användare efter skönlitteratur? Vilka sökstrategier och söktaktiker har de?  
 
Vi är således intresserade av hur bibliotekets hela återvinningssystem och yttre faktorer
kan initiera och påverka användarnas initiala sökbeteendeprocess. Innehålls- och
formaspekternas relevans vill vi bedöma genom att användarna får tala om vad de tycker
är de viktigaste aspekterna i skönlitteraturen. Dessa antas vara potentiella sökobjekt och
kan ingå i användarnas sökstrategier och -taktiker. Hur användarna prioriterar de olika
återvinningsverktyg och sökvägar som står öppna är viktigt för hur biblioteket bör
strukturera återvinningsverktygen och avgöra vilka som är relevanta.

Av genomgången framgår att forskningen gällande innehållsanalytiska system främst är
teoretiska produkter. De enda system som skapats utifrån empiriska undersökningar där
användarna och deras sökbeteende studerats är Andersson och Holsts (1996)
indexeringsmodell samt Pejtersens AMP (eg. 1983). Därför baserar vi våra empiriska
undersökningar på deras studier.

Andersson och Holsts (1996, s. 84) undersökning väckte vårt intresse då de undersöker
faktorer som initierar användares sökbeteende i samband med skönlitteratur. Dessa
faktorer vinner stöd i och kan inordnas under det Wilson (1999, s. 257, se figur 2) kallar
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”activating mechanism” i informationsbeteendemodellen beskriven i kapitel 2, ”Teoretisk
kontext”. Andersson och Holst skiljer dock inte på sökstrategier och faktorer som
initierar dessa. De återfinns under samma rubrik, ”Ways to find fiction”. Inte heller läggs
någon större vikt vid resultaten man fått då deras fokus ligger på hur användares
innehållsbeskrivningar kan översättas till indexeringstermer.

Hursomhelst slog det oss att kunskaper om dessa initierande faktorer kan utnyttjas av
biblioteken och kan vara till stor hjälp för användarna.  Detta eftersom vi hade ett
antagande att många användare går till biblioteket och låter sig inspireras på plats. Det
vill säga att många låter sig utsättas för Wilsons (1999, s. 257) ”activating mechanism”
eller möjligtvis är det fråga om en slags ”passive search” där användaren inte har ett
fokuserat mål för sökningen. Exponering på olika sätt, både fysiskt i biblioteket och i
katalogen, är därmed en förutsättning för att dessa faktorer ska kunna tillvaratas. I
förlängningen kan initierande faktorer även vara till gagn för och utnyttjas av användare
som har ett mer fokuserat mål för sökningen, en mer genomtänkt sökstrategi eller -taktik,
och inte direkt låter sig inspireras på plats. Vet exempelvis användare som får tips via
bokrecensioner om att biblioteket tillhandahåller sådant material finns möjligheter att gå
till biblioteket och få den inspirationen. Genom att studera detta beteende gör vi
undersökningen inom ramen för ett större forskningsfält än endast det Wilson kallar
”active search”. Genom ett sådant brett anslag menar han att kunskaper kan framkomma
som kan informera skapare av återvinningssystem. Därigenom blir vår undersökning ett
typiskt exempel på hur forskning över forskningsgränserna går till.

Andersson och Holsts (1996) undersökning är således den som inspirerade oss till att få
svar på den första av våra tre huvudfrågor: vad initierar sökbeteendet?  De aspekter som
Andersson Holst undersökte och som även vi är intresserade av att få svar på i
enkätundersökningen är: TV/film/radio, bokrecensioner, tips från vänner och familj,
författarbeskrivning, känd författare, utbildning, biblioteket samt bibliotekarietips.
Dessutom vill vi undersöka följande fem faktorer: underhållning, bokklubbar, läsecirkel,
semesterläsning samt specifikt ämne. De sistnämnda är faktorer som vi vill undersöka
specifikt för vårt stickprov och är således omöjliga att säga något generellt om. Att vi
efterfrågar dessa faktorer beror dels på egna funderingar, dels på svar vi fick från
intervjuerna med bibliotekarierna. Vi kommer även att jämföra med Spillers (1980)
undersökning i det avsnitt som kartlägger användarnas källor till nya författare. De åtta
faktorer han ställer upp kan jämföras med våra, men även som var fallet med Andersson
& Holsts undersökning skiljer de sig något från vår uppställning.

Med undersökningen vill vi se om användarnas innehålls- och formbeskrivningar
grundade på empiriska undersökningar stämmer överens med våra resultat. Med form
avser vi här främst litterär form (genre, författarens stil etc.) som bäst tillgängliggörs via
klassifikations- och indexeringssystem då samma typ av analysarbete som vid
innehållsanalys görs. Alltså undersöks inte den form som beskrivs traditionellt i
katalogposter.  Däremot undersöks den typ av form som har med verkets tillgänglighet
att göra och som ligger nära de som beskrivs vid katalogiseringsförfarandet men vanligen
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inte förmedlas (stor stil, läsbarhet etc.). Vidare kommer klassifikationssystems
uppenbart viktiga formaspekter såsom språk inte undersökas.  

Poängen med att undersöka innehåll och form är att man utifrån kunskaper om vad
användare anser viktigt avseende detta kan ana potentiella sökstrategier, de Pejtersen (eg.
1984b) kallar analytiska, och därmed kan relevanta återvinningsverktyg, i detta fall
främst klassifikations- och indexeringssystem, utformas. Två av de återvinningsverktyg
vi avser undersöka, bibliotekarien och katalogen, använder respektive förmedlar
klassifikations- och indexeringssystem, varför dessa kunskaper om användarnas
innehålls- och formpreferenser även kommer de verktygen direkt till nytta. Även hyllan
kan utformas utifrån dessa kunskaper då man här kan förmedla innehållsliga och
formmässiga aspekter genom exempelvis utställningar utifrån teman etc.  Vi vill ändå för
var och en av övriga återvinningsverktyg undersöka innehålls- och formpreferenser i
stort, för att få en uppfattning om hur stora de faktiskt är. På sättet vi här undersökt
innehåll och form fås inget sådant mått.

Andersson & Holsts (1996) samt Pejtersens (eg. 1978, 1984a) undersökta innehållsliga
och formmässiga aspekters giltighet vill vi undersöka genom att låta vårt stickprov
värdera dem. Därför erbjuder dessa undersökningar ett underlag för en senare jämförelse.
Då vi senare använder dem som jämförelsematerial utgår vi från en modell som
Andersson & Holst (1996, s. 88) har skisserat, där de båda undersökningarnas
innehållsfacetter jämförs. Vi har dock inte gjort undersökningen på samma sätt, därför
kan vi inte göra en direkt jämförelse. Då vi haft för avsikt att få svar på vilka innehålls-
och formmässiga aspekter användarna anser viktiga, snarare än hur de beskriver innehåll
och form, är detta omöjligt. Anledningen till att vi utformade frågorna på det sättet är att
vi vill få ett svar på de olika aspekterna. Efterfrågas användarnas innehålls- och
formbeskrivningar såsom Pejtersen och Andersson & Holst har gjort löper man risken
att inte få svar på ett antal aspekter; aspekter som användarna inte är medvetna om
förrän de explicit presenteras.

De innehålls- och formaspekter vi undersöker är följande åtta: faktainnehåll, känslor,
budskap, författarens stil, genre, litterär form, författarskap samt tillgänglighet. Dessa
togs på olika sätt upp i användarundersökningarna och är de faktorer som vi anser är de
viktigaste ur ett användarperspektiv. Vi har dock modifierat vår undersökning en del
genom att en del innehållsliga aspekter samlats under det vi kallar faktainnehåll. Till
denna kategori har vi fört tidsmässiga och rumsliga aspekter för handlingen liksom
huvudpersoner och miljöer. Anledningen att vi valt att undersöka faktainnehållet så
generellt är att vi i första hand är intresserade av användarnas inställning till
faktainnehållet i stort. Ytterligare uppdelning är visserligen intressant, men vi anser det
räcker med att undersöka användarnas attityder generellt. Har faktainnehållet betydelse
generellt är aspekter av det också intressant.

Aspekten författarens stil skiljer vi, till skillnad från Pejtersen och Andersson & Holst,
från litterär form och avser en mer detaljerad formaspekt, exempelvis om författaren
skriver kärnfullt, poetiskt etc. En mer litteraturvetenskapligt förankrad aspekt om man
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så vill, i linje med Nielsens (1996, s. 4) hur-facett. Aspekten ligger väldigt nära en för vår
studie specifik aspekt, ett specifikt författarskaps betydelse. Då avseende ett
författarskaps specifika stilkaraktäristika, exempelvis strindbergskt, kafkaartat etc.
Övriga faktorer eller aspekter är direkt jämförbara med Pejtersens samt Andersson &
Holsts undersökningar.

På den sista frågan vi vill ha svar, den som undersöker hur användarna söker efter
skönlitteratur, vill vi undersöka tre övergripande sökstrategier där tre
återvinningsverktyg används: katalogen, bibliotekarien samt hyllan. Inom dessa
sökstrategier vill vi dessutom undersöka ett mer detaljerat sätt att söka, som vi väljer att
kalla söktaktiker (Pejtersen kallar dessa strategier). Dessa identifierades som de mest
relevanta efter att läst in oss på den tidigare forskningen. Hur dessa återvinningsverktyg
används, sökstrategierna, kan inplaceras under den rubrik Wilson (1999, s. 257)  kallar
”Active search” och undersöker således användarnas aktiva sökbeteende. Pejtersens
undersökningar, vilka är de som är jämförbara, ger dock inte svar på hur samtliga tre
övergripande sökstrategier fördelar sig. Spiller (1980) och Baker (1989) ger dock
jämförande siffror avseende hur populär sökstrategin hyllbrowsing är. De sökstrategier
och söktaktiker vi är intresserade av är generella och inte alls lika detaljerade som en del
av jämförelsematerialet. Exempelvis är vi intresserade om användarna överhuvud söker
på innehållet; Pejtersens undersökningar är mer detaljerade avseende innehållet.
Möjligheter till sådana detaljerade sökningar finns inte på många bibliotek, så inte heller
på Trelleborgs bibliotek.

Pejtersens (e.g. 1979, 1984b, 1989) andra användarundersökning där skönlitterära läsares
sökstrategier studeras utgör jämförelsematerial framförallt vad gäller taktiker inom
sökstrategin bibliotekariekonversationer. Då Pejtersen (eg. 1996, s. 39-57) även
applicerat och undersökt söktaktikerna avseende sökning i onlinekatalogen Boghuset kan
även den användas som jämförelsematerial, då inom sökstrategin katalogsökning. Dock
inte direkt då vi gör undersökningen på ett annorlunda vis. De söktaktiker vi undersöker
inom denna strategi är författare och titel, det Pejtersen kallar bibliografisk sökning,
genre, fritext samt ämnesord, där genre och ämnesord undersöker söktaktiken analytisk
sökning. Den traditionella och vanligaste söktaktiken undersöks genom den första
faktorn. Frekvensen av sökning på genre som sökväg i katalogen studeras för att kunna
utläsa innehållsliga och formmässiga preferenser. Genre kan sökas på som ämnesord,
varför frågan kan ses som en delfråga till denna. Här ville vi även med en följdfråga få
svar på hur nöjda användarna är med bruk av ämnesordssökning. Användarnas nyttjande
av fritextsökning i relation till andra sökvägar vill vi undersöka därför att det är en
standardiserad sökväg i katalogen.

I strategin bibliotekariekonversation avser vi undersöka följande söktaktiker:
författare/titel, innehåll/ämne/handling/genre, nya böcker, något liknande tidigare läst
samt boktips. Den förstnämnda faktorn undersöker användarnas bibliografiska
preferenser, medan den andra behandlar innehållsliga element. Här har ingen uppdelning
gjorts, utan det är efterfrågan efter innehållet, totalt sett, vi är intresserade av. Om
Pejtersens (eg. 1984b) analogisökning gäller i vår kontext undersöktes genom att fråga om
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användarnas preferenser avseende böcker liknande de som tidigare lästs. Hur viktigt nya
böcker är samt om användare efterfrågar boktips anser vi också är intressant att
undersöka både som hyllbrowsingstaktik och fråga till bibliotekarien. Vi delade boktips
avseende deras roll som initierande faktor och söktaktik, det är emellertid svårt att skilja
funktionerna åt. Som nämnts ovan kommer Pejtersen även här att utgöra ett
jämförelsematerial.

Att undersöka det traditionella sättet att söka på skönlitteratur, nämligen hyllbrowsing
anser vi är viktigt. Hyllan som återvinningsverktyg framgår inte i de modeller Pejtersen
och Saarti (se kapitel 2.4) utformat och som illustrerar den kontext vari vi anser att
skönlitteratur bör studeras. Många använder sig bevisligen av denna strategi och får,
trots mer sofistikerade återvinningsmöjligheter, absolut inte glömmas bort. Att använda
sig av hyllan, i vid bemärkelse, som återvinningsverktyg kan sägas skvallra om en mer
eller mindre genomtänkt sökstrategi. Går användarna till biblioteket och låter sig
inspireras av initierande faktorer såsom hyllexponeringar rör det sig om mer
ogenomtänkta strategier. Det vi vill undersöka avseende denna sökstrategi är dock mer
genomtänkta taktiker där hyllbrowsing ses som en mer förutbestämd strategi. En strategi
vars kunskaper om kan anammas vid exponeringsåtgärder både rent fysiskt och i
katalogen.

Spiller (1980), Baker (1989), Andersson & Holst (1996) erbjuder jämförelsematerial
inom denna strategi. Faktorerna eller söktaktikerna som går att jämföra är: författare/titel,
genre, nya böcker, samt skumläsning på baksidestexter. Spiller och Andersson & Holst
utgör jämförelsematerialet avseende dessa söktaktiker. Även här är det svårt att göra
direkta jämförelser varför viss bearbetning krävs. Återlämnade böcker samt omslag är
faktorer som är unika för vår undersökning.
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4. RESULTATREDOVISNING

De två empiriska undersökningarna utfördes under veckorna 42 och 43 2003. Resultaten
presenterar vi utan djupare analys, bibliotekarieintervjuerna presenteras i textform och
enkäten redovisas med univariata variabler i tabellform med förklaringar. Analysen är
förbehållen nästkommande kapitel.

Innan resultaten presenteras vill vi redogöra för kontexten vari undersökningar gjordes,
Trelleborgs kommun och bibliotek.  Trelleborgs kommun för att ge en djupare och
kompletterande bild av de undersökta användarnas mer övergripande kontext.
Biblioteket därför att det är den miljö där undersökningen genomförts och där
återvinningsverktygen finns. Framförallt lyfts här objektet för undersökningen fram,
skönlitteraturavdelningen.

4.1 Trelleborgs kommun och bibliotek
Trelleborgs kommun ligger i sydvästra Skåne och har drygt 39 000 invånare. Tätorten
har drygt 27 000 invånare. Industrin och hamnen är viktiga näringar och har satt sin
prägel på staden, inte minst politiskt då socialdemokraterna traditionellt sett varit starka.
Nu är det politiska läget mera splittrat med många småpartier och socialdemokraterna
tillsammans med vänstern har inte längre egen majoritet. Jämfört med den genomsnittliga
utbildningsnivån i riket har fler människor i Trelleborg gymnasial, men färre
eftergymnasial utbildning (Fakta om Trelleborg, 2003)15.

Biblioteket ligger centralt vid Stortorget i lokaler som stod färdiga 1983.
Söderslättsgymnasiet ligger mycket nära, vilket ger ett stort antal besökande
gymnasieelever. Man delar också katalog med gymnasiebiblioteket. Bibliotekets hela
samling omfattar ca 75000 exemplar, varav ca 15000 är skönlitteratur för vuxna.
Biblioteket har någonstans mellan 500-900 besökare om dagen, besöksfrekvensen är
emellertid väldigt varierande beroende på veckodag, tid på dagen med flera faktorer (för
mer utförlig information om skönlitteraturen bestånd och utlån, se bilaga 3). Tillgång till
katalogen finns på fem datorer och dessutom via bibliotekets hemsida. Referensdisken
finns vid ingången och är ständigt bemannad av en bibliotekarie och en assistent
(Gisselquist, 1996).  

                                                
15     http://www.trelleborg.se/t_templates/t_page.aspx?id=1793    
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Enligt bibliotekschefen är biblioteket användarorienterat och eftersträvar att i möjligaste
mån tillvarata användarnas behov och önskemål. Ett bevis för detta är bibliotekets
deltagande i Kampenprojektet. Startskottet för detta projekt, vars fullständiga namn är
Kampen mot de räta linjernas tyranni, var en föreläsning som Marianne Hjort-Lorenzen
höll på bibliotekshögskolan i Borås 1988. Målsättningen var att i ökad utsträckning se
folkbiblioteket med användarens ögon. Därför uppmanades folkbiblioteken till
diskussion av dess rutiner, regler och organisation av samlingarna. 20 kommuner slöt
upp kring projektet och en serie seminarier på kommunernas bibliotek finansierades av
Statens Kulturråd. För de deltagande biblioteken innebar projektet att man bl a arbetade
med att förändra biblioteksrummet, göra medierna mer tillgängliga samt att exponera dem
bättre. Vissa placerade böckerna efter genre istället för strikt efter
klassifikationssystemet (SAB) och andra gjorde endast mindre ommöbleringar eller
tillfälliga utställningar.

För Trelleborgs bibliotek vidkommande innebar Kampenprojektet en fortsättning på det
förändringsarbete som inletts i och med de nya lokalerna och den nye chefens tillträde
1984. En ny syn på biblioteket lanserades bland personalen: ”Visionen var att skapa ett
bibliotek som en öppen mötesplats mellan människor” (Holmqvist et al., 1994, s. 35).
Många förändringar av rent fysiskt slag genomfördes, t ex gallrades och omorganiserades
hyllorna, bibliotekshallen omstrukturerades och kafeterian fick en mer framträdande
plats. Även marknadsföring riktad mot allmänheten i form av affischering och utskick
gjordes. Förändringarna kvarstår och har utvecklats ytterligare sedan 1988, bl a gav de
upphov till en särpräglad hyllklassifikation bland facklitteratur och en slingrande
hyllstruktur på skönlitteraturavdelningen. Mätbara effekter av Kampenprojektet
märktes i ökat besökarantal och utlån, ökningarna för båda låg på ca 12 %. Generellt sett
fick man också mest positiva omdömen på förändringarna från allmänheten (Holmqvist
et al. 1994, s. 36-39).

4.2 Skönlitteraturavdelningen på Trelleborgs bibliotek
Skönlitteraturavdelningen på Trelleborgs bibliotek är uppdelad i olika sektioner efter
form, tillgänglighet samt genre. Vidare finns tillfälliga urval och tematiska utställningar
exponerade. För tillfället exponeras nobelpristagare på en egen hylla och personalens
favoriter är samlade i en skattkista. Det finns också en hylla där nyinköpta böcker ges
utrymme till dess de lånas ut för första gången. En annan typ av exponering är böckerna
på återlämningsvagnarna. De står bredvid återlämningsapparaten vid ingången och vid
nya-böckerhyllan.  

Den övervägande delen av samlingen är traditionellt uppdelad efter form och ordnad
alfabetiskt efter författare och titel. Romaner och noveller upptar större delen av
hyllutrymmet medan lyrik, dramatik och antologier är uppställda på tre mindre
sektioner. Man har dock brutit ut lättillgängliga böcker från SAB-systemet. Lättlästa
böcker och böcker med stor stil är placerade på egna sektioner. De genrer som man valt
att bryta ut från SAB-systemet och placera på egna hyllor är deckare och fantasy. Alla
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genrehyllor är tydligt skyltade, deckarna har en egen hörna. Genren science fiction står
inte på en egen hylla men markeras med en robotikon på bokryggen.

Hyllorna står inte i parallella rader, den alfabetiska ordningen beskriver ett slags
vänstervarv runt en läshörna med bord och stolar. Uppställningsstrukturen upplevs av
ovana besökare som slingrande och svår att följa.

Avdelningen för utländsk skönlitteratur domineras av litteratur på engelska, finska,
serbokroatiska och ryska. På denna avdelning förekommer ingen genreindelning.

Beståndet, och rimligen också utlånet, av framförallt fantasy har ökat sedan 1996, då
genren inte hade egen hylla utan ingick i science fiction. Fortfarande är det deckare och
thrillers som dominerar utlånet.

Skönlitteraturen på biblioteket är lokalt indexerad till ganska liten del och tilldelad två till
tre ämnesord. Personalen tilldelar ämnesorden på frivillig basis efter att ha läst verken.

4.3 Bibliotekarierna
Vi intervjuade fyra bibliotekarier anställda på Trelleborgs bibliotek. Resultaten
presenteras i den ordning frågorna kommer i frågeschemat (Bilaga 2). Bibliotekarierna får
ett nummer mellan 1 och 4 för att svaren ska kunna verifieras. Vidare har vi grupperat
svaren utifrån innehållet i dem. Detta hoppas vi ska göra sammanställningen mer
överskådlig.

1. Vad tror Du sätter igång och styr läsarnas läsbehov av skönlitteratur?
Samtliga informanter tror att recensioner sätter igång och styr läsarnas läsbehov av
skönlitteratur. Även radio- och TV-program tar samtliga upp. Bibliotekarie 2, 3 och 4
nämner tv-programmet Röda Rummet som exempel. Bibliotekarie 4 nämner även
morgon-TV och hävdar att Röda Rummet för många skönlitterära läsare är ett för
litterärt avancerat program. Samme informant utvecklar att man för ett antal år sedan fick
listor i förväg från Röda Rummet. Dessa skickas dock inte ut längre. Bibliotekarie 4 ger
även exempel på ett radioprogram, Boktornet.

Andra svar som ges är bokklubbar och bokklubbsinformation. Bibliotekarie 1, 3 och 4
nämner detta. Vidare svarar bibliotekarie 1 och 3 nyss återlämnade böcker. Informant 1
och 3 säger att hyllan för nya böcker kan inspirera låntagarna.  Vidare nämns tips från
vänner och av två bibliotekarier 2 och 4. Bibliotekarietips tar bibliotekarie 2 och 3 upp.  

En del svar ges av bara en bibliotekarie. Bibliotekarie 3 tar upp bokomslag,
bibliotekariernas favoritböcker i broschyrform samt bibliotekets skyltning. Bibliotekarie
4 utvecklar resonemanget kring vad som styr läsarnas behov på ett än mer initialt och
mentalt plan. Informanten tror att det i grunden handlar om ett underhållningsbehov och
pedagogiskt behov.  
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2. I vilken grad tror Du biblioteket kan bli bättre på att väcka låntagarnas skönlitterära
läsbehov?
Samtliga informanter är överens om att man kan göra mer för att väcka låntagarnas
läslust. Man kan dock inte göra så mycket man eftersträvar på grund av att det är väldigt
mycket annat som måste göras, menar de. Till biblioteket kommer många låntagare och
trycket på disken är stort.

Två bibliotekarier berättar att det redan i dagsläget görs en del. Bibliotekarie 2 sa att man
trycker upp broschyrer med tips indelat efter genrer (t.ex. historiska romaner och
deckare). Informant 3 menar att de boktipsblänkare och skyltningar man gjort givit bra
effekt och borde utvecklas. Bibliotekarie 1 och 4 talar om att det finns en del saker som
är på gång att göras. Informant 1 säger att genreindelning ska utökas genom att böcker i
de populäraste genrerna märks på bokryggen. För de som hyllbrowsar hoppas åtgärden
vara till nytta. Vidare nämner bibliotekarie 4 att en ”skattkista” med personalens
favoriter ska ställas ut i lokalen. Syftet med den är att mystiken kring skattkistan och
urvalet som görs ska locka läsarna. Mystiken hoppas öka ytterligare då skattkistan ska
vara låst en vecka före öppning.

Samtliga bibliotekarier ger konkreta exempel på vad som kan göras för att väcka
låntagarnas läslust. Bibliotekarie 2 nämner att rekommendationer på böcker i liknande
ämnen och genrer kunde finnas i böckerna. Informant 3 tror att bokmärken som på DVD
skulle vara en bra idé. Bibliotekarie 1 och 4 hävdar att skyltning och exponering är
viktigt, varav den förstnämnde tycker att denna kan bli bättre.  Exempelvis kunde BTJ:s
författarporträtt få en mer framträdande plats.  Bibliotekarie 4 säger att exponering av
teman - exempelvis att lyfta fram ett författarskap - lockar läsarna. Samme informant
sade sig tro att dagligvaruhandelns exponerings- och skyltningsmetoder har mycket att
lära biblioteken och ger ett exempel på hur man i Trelleborg provade ”mjölken-längst-in”-
metoden. Detta genom att placera deckarhyllan längst in i biblioteket. Detta fungerade
dock mindre bra då låntagarna inte uppmärksammade andra böcker ”på vägen”.

Bibliotekarie 4 utvecklar resonemanget kring frågan. Denne berättar om urvalet och dess
betydelse för låntagarna. Urvalet som görs av bibliotekarier manar denne är en sorts
garanti för att boken är läsvärd då någon lagt ner tid på att välja dessa. Därför är
exempelvis idén med skattkistan bra. Att urvalet är viktigt märks bl a då många låntagare
letar ibland återlämningsvagnarna efter böcker. Då är det andra låntagare som gjort
urvalet, men det är principen är densamma. Möjligheterna för biblioteken att lyfta fram
kvalitetslitteratur finns om man utnyttjar användarnas förkärlek för utvalda böcker,
fortsätter samme bibliotekarie och avslutar  ”bibliotekens folkbildarroll tas till vara på
det sättet”.
  
3. Vad efterfrågas vad gäller skönlitteratur?
Frågar låntagarna utifrån bibliografiska fakta som författare och titel?
Frågar låntagarna efter formmässiga aspekter som lättlästa böcker eller nya böcker?
Frågar låntagarna efter genre?
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Eller är låntagarna än mer innehållspecifika och efterfrågar exempelvis platser där
handlingen utspelas eller specifika karaktärer?
Annat som efterfrågas?
Samtliga informanter menar att låntagare vanligtvis inte efterfrågar innehållsspecifika
aspekter. Bibliotekarie 1 menar att sådana frågor fås högst en gång i veckan och att man i
sådana fall önskar att det finns tillgång till bättre indexeringsverktyg. Informant 2 säger
att innehållet vanligtvis inte efterfrågas, medan bibliotekarie 3 nämner att det de gånger
innehållsspecifika frågor fås är det ofta gymnasister som efterfrågar.  Bibliotekarie 4
hävdar att innehållet har underordnad betydelse relativt specifik författare.

Bibliotekarie 1, 2 och 3 är överens om att användarna efterfrågar något liknande de
tidigare har läst.

Bibliotekarie 1 och 4 är överens om att genre efterfrågas varav den sistnämnde ger
exempel på de vanligaste: deckare, thrillers, historiska romaner, kärlek, äventyr och
science fiction.

Vad gäller låntagarnas frågor utifrån bibliografiska data är svaren något divergenta.
Bibliotekarie 1 menar att användarna ofta har specifika bibliografiska frågor medan
bibliotekarie 2 säger att sådana frågor förekommer ibland.  Informant 3 att frågor efter
specifika författare är ovanliga, till skillnad från bibliotekarie 4 som menar att låntagarna
vanligtvis inte frågar efter titel utan snarare efter författare.

En informant nämnde även boktips som exempel på hur användare efterfrågar
skönlitteratur.  Informant 1 säger att lättlästa och nya böcker efterfrågas. Bibliotekarie 3
påpekar att man inte kan uttala sig om alla, då hyllbrowsarna söker på egen hand.     

Bibliotekarie 4 berättar om en speciell typ av fråga som denne menar är bibliotekariens
dröm: Har ni någon bra bok? En sådan fråga ger upphov till det goda samtalet utifrån
vilket behovet kan analyseras. Vidare kan man utifrån ett folkbildarperspektiv passa på
att föreslå kvalitetsförfattare i sådana situationer.

4. Kan man säga något generellt om olika användargruppers sökbeteende vad gäller
skönlitteratur? Exempelvis om yngre - äldre eller om män - kvinnor?
Bibliotekarie 1 och 3 nämner de yngre låntagarna. Den förstnämnde menar att de yngre
sköter sig själva i större utsträckning än äldre. Informant 3 anser att yngre är bättre på
att söka i katalogen än äldre. Samme informant säger också att äldre ofta efterfrågar en
bra bok.

Informanterna hade mer att berätta om skillnader mellan män och kvinnor. Samtliga
menar att kvinnor i högre grad är ute efter boktips och att män är mer specifika då de
frågar. Bibliotekarie 2 menar att det oftast är äldre kvinnor som är ute efter boktips.
Bibliotekarie 3 berättar att kvinnor ofta är ute efter något liknande de tidigare har läst
samt att äldre damer ofta vill ha direktrekommendation. Informant 4 menar att kvinnor
mest är ute efter läsupplevelsen; att läsningen i sig är det viktiga. Bibliotekarie 1 och 3
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menar att männens specifika frågor är ämnesrelaterade, medan bibliotekarie 2 säger att de
är mer specifika i allmänhet. Bibliotekarie 4 uttryckte det som att det verkar som om
män måste ha ett skäl till att de frågar; att det är därför de är specifika. Informanten
menar vidare att det verkar som om de är rädda att fråga.

En bibliotekarie berättar även om vana och ovana låntagare. De vana låntagarna, eller som
informanten kallade dem det-spelar-ingen-roll-vad-jag-läser-gruppen, söker på
återlämningsvagnarna och eller hyllan där nya böcker är placerade. Dessa hyllbrowsar
också i större utsträckning och går till bibliotekarier och reserverar vant eftertraktade
böcker. Den ovana gruppen har ofta en specifik titel de vill ha hjälp med att hitta. Vidare
får de ovana ledas in i böckernas värld igen, menar informanten. Ofta har de ett nyväckt
intresse för böcker. Sällan är det dock skönlitteratur det då är frågan om.

5. Hur utnyttjar låntagarna befintliga återvinningsverktyg när de söker efter
skönlitteratur?
Tre informanter 2, 3 och 4, är överens om katalogerna används lite, bibliotekarie 4
uttryckte det som att de används oerhört lite. Bibliotekarie 1 och 2 menar att det kan ha
att göra med de dåliga datormöjligheter som finns på biblioteket. Den senare menar
dessutom att detta är ett problem då många användare har ett behov av att själva söka i
katalogen. Det blir svårt att hänvisa låntagarna till hjälp-till-självhjälp. Informant 1 säger
att många går först till katalogen och sedan till bibliotekarien och att det inte är vanligt att
man endast utnyttjar katalogen.

Informant 1 och 3 är överens om att låntagarna hellre frågar bibliotekarien än använder
sig av katalogen.

Bibliotekarie 3 menar att de flesta hyllbrowsar. Vidare berättar bibliotekarie 1 att
genreskyltningen fungerar bra, men att den borde vara bild- istället för textbaserad
eftersom ”låntagarna inte kan läsa!”.

Två bibliotekarier utvecklade resonemanget kring att söka i katalogen. Bibliotekarie 1
menar att ämnesordsökning mest är till för bibliotekarien och tror inte på ökad
ämnesordtillgång som ett användarverktyg. Bibliotekarie 4 menar att sökning i katalogen
kräver något intellektuellt och att det därför inte är vanligt att låntagarna söker på
ämnesord. Denna menar vidare att detta har att göra med att låntagare i regel vill ha
resultat snabbt då de söker i katalogen. Därför söker de flesta låntagare i det förinställda
fritext-fältet. Att klicka sig vidare till ämnesordssökning innebär för många musklick och
resultat fås inte tillräckligt snabbt.

6. Hur uppfattar eller hur tror Du att användarna uppfattar återvinningsmöjligheterna
vad gäller skönlitteratur? Och hur uppfattar Du dessa återvinningsmöjligheter?
Här är svaren många och divergenta. Bibliotekarie 1 säger att låntagarna uppfattar
gångarna som snåriga och att de därför efterfrågar rakare gångar. Samme informant menar
vidare att det dock inte uttrycks önskemål om utökad genreindelning från låntagarnas
sida. Det bör gallras mer, fortsätter samme bibliotekarie. Detta skulle underlätta för
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låntagarna.  Nyheterna skulle kunna exponeras på ett bättre sätt, tillägger samme
bibliotekarie, men säger i samma andetag att hyllan med nya böcker har fungerat bra.
Men ”det viktigaste är att utöka genreindelningen” avslutar bibliotekarie 1.

Bibliotekarie 2 hävdar att låntagarna är missnöjda med att datorerna inte fungerar. Ett
problem i sammanhanget är att de tror att bibliotekarierna är datorexperter och lätt kan
åtgärda datarelaterade problem. Vidare berättar samme informant att man kunde ha något
i stil med bibliotekarien rekommenderar. Samme bibliotekarie menar vidare att mer skulle
kunna göras nationellt, exempelvis kunde recensioner läggas in i en gemensam databas.

Bibliotekarie 3 tror att mer boktips skulle förbättra återvinningsmöjligheterna. Även en
recensionspärm skulle kunna ge samma effekt fortsätter samme informant. Denne menar
vidare att ämnesordindexering är bra, om man verkligen ämnesordsindexerar hittar man
det man eftersöker. Problemet är att man inte hinner indexera allt. Samme informant
avslutar med att säga att det är viktigt att marknadsföra de förbättrade sökmöjligheterna
om sådana ges via utökad ämnesordindexering.

Bibliotekarie 4 menar att bibliotek generellt kan uppfattas som väldigt kompakta av
låntagarna och att de upplever det som svårt att hitta. Denne pekar på intressanta försök
som gjorts med att organisera biblioteket fysiskt för att underlätta för låntagarna. Här
nämns den tyska idén om det tredelade biblioteket samt GÖK-projektet. Även ett
försök i Göteborg nämns där ett bibliotek i biblioteket skapades med skönlitteratur
indelade efter ”nya” genrer. Man skulle kunna göra mer vad gäller den fysiska
organisationen, fortsatte informanten. Dock är det inte bra med för mycket utbrytningar.
I fråga om datorer som återvinningsverktyg menar samme informant att det är viktigt att
tänka på dem som inte är sökvana. Många vill heller inte söka utan eftersträvar den
personliga kontakten och går därför hellre till bibliotekarien.  Informant 4 avslutar med
att ur bibliotekariens synvinkel önskar man ibland att det skulle var bättre indexerat.
Exempelvis då man vill skylta böcker utifrån specifika teman.

4.4 Användarna
Enkätundersökning på Trelleborgs bibliotek genererade totalt 60 enkätsvar. 36 av dessa
kommer från kvinnor och 24 från män. Kvinnorna utgör således 60 % procent av
populationen och männen 40 %. Medelåldern på informanterna är 46,7 år. Nedan
presenteras stickprovets ålders- och könsfördelning.

Diagram 1: Åldersgrupper och kön
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Åldersgrupper och kön

Män 14-35
8%

Män 36-55
10%

Män 56-
22%

Kvinnor 14-
35

22%

Kvinnor 36-
55

20%

Kvinnor 56-
18%

Av diagrammet framgår att de mest svårfångade grupperna var män i åldersgrupperna 14-
35 och 36-55. Ambitionen var att få så jämnt fördelade grupper som möjligt. Det visade
sig dock vara omöjligt att uppnå i praktiken. Detta trots att vi tidigt försökte styra upp
urvalet något.

Fortsättningsvis presenteras resultatet från användarundersökningen genom att frågorna
tas upp i den ordning de kommer i enkäten (se bilaga 1). Resultaten kommer inte att
kommenteras här utan det görs i den följande resultatanalysen.  

Fråga 3. Vad gör Dig intresserad av att läsa en skönlitterär bok?
Frågan har flervalsalternativ. Informanterna kunde alltså välja fler än ett alternativ.
I tabellen nedan visas antalet svar varje svarsalternativ givit, dels absolut och dels relativt
den undersökta populationen.  

Tabell 2. Fråga 3. Vad gör dig intresserad av att läsa en skönlitterär bok?

Fråga 3. Vad gör dig intresserad av att läsa en skönlitterär bok? Antal
svar

%  a v
stick-
provet

Du är inte efter någon speciell bok utan vill i första hand underhållas 18 30
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Du har sett och hört om boken på TV, film eller radio 20 33
Du har läst bokrecensioner i tidningar 35 58
Du har fått tips från vänner eller familj 35 58
Du har läst en intressant beskrivning av författaren och hans böcker 27 45
Du har fått tips via bokklubbar 11 18
Du vill gärna läsa en bok av en författare Du har läst förut 45 75
Du har fått i uppgift/inspirerats att läsa en bok av skola/annan utbildning 12 20
Du är med i en läsecirkel 1 2
Du har sett en intressant bok på biblioteket 33 55
Du har fått tips från bibliotekarier 4 7
Du vill ha en bra bok att läsa på semestern 15 25
Du är intresserad av ett speciellt ämne och vill därför ha en bok som t ex
handlar om andra världskriget eller utspelar sig i ett specifikt land

14 23

4. Vad är viktigt för ditt val av en skönlitterär bok?
Denna fråga klargjordes genom att vi delade in den i 8 delfrågor. I dessa specificerades
vad som kunde tänkas vara viktigt i en skönlitterär bok. På en femgradig skala 1-5 där 1
står för oviktigt och 5 för mycket viktigt, skulle informanterna sedan fylla i hur viktigt
de upplevde den efterfrågade aspekten är. Nedan presenteras resultatet, där antalet
informanter per delfråga och skalsteg redovisas.

Tabell 4. Fråga 4. Vad är viktigt för ditt val av en skönlitterär bok?

4. Vad är viktigt för ditt val av en skönlitterär bok? 1 2 3 4 5 Median
a) Hur viktigt är faktainnehållet för Dig, t ex tid och
plats för handling?

2 6 19 28 5 4

b) Hur viktigt för Dig är det att boken väcker känslor, t
ex att boken är spännande, romantisk, rolig, sorglig etc.?

0 0 10 22 28 5

c) Hur viktigt är det för Dig att boken har något
budskap, t ex att boken är politisk eller filosofisk?

2 14 21 12 11 3

d) Hur viktig är författarens stil eller sätt att skriva för
Dig, t ex. detaljerade miljö- och personbeskrivningar,
poetiskt, kärnfullt etc.?

0 2 9 26 23 4

e) Hur viktig är genre för Dig, t ex historisk roman,
science fiction, deckare etc.?

1 8 16 24 11 4

f) Hur viktig är litterär form för Dig, t ex roman, novell,
lyrik etc.?

2 11 13 31 3 4

g) Hur viktig är en specifik författare för Dig oavsett
ovanstående egenskaper? Skulle exempelvis allt av Din
favoritförfattare vara intressant?

5 15 17 16 6 3

h) Hur viktig är bokens tillgänglighet för Dig, t ex att
boken är lättläst, har stora bokstäver etc.?

21 15 18 4 1 1

5.Hur söker Du efter böcker på biblioteket?
Nedan presenteras resultatet gällande de övergripande sökstrategierna, dels i absoluta tal
och dels i relativa frekvenser. Procentsiffrorna avrundas till heltal.

Tabell 5. Fråga 5. Hur söker Du efter böcker på biblioteket?

Hur söker Du efter
böcker på biblioteket
?

Ja %  a v
stickprovet
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a) Brukar Du söka i
bibliotekets katalog?

28 47

b) Brukar Du fråga
bibliotekarien när Du
söker efter böcker på
biblioteket?

43 72

c) Går Du direkt till
hyllorna?

56 93

Följande tre underfrågor besvaras beroende om man svarade ja på fråga 5. Dessa är i sin
tur indelade i underfrågor där valda söktaktiker för de olika återvinningsverktygen
efterfrågas.

5.a) Brukar Du söka i bibliotekets katalog?
Nedan presenteras resultaten i både absoluta tal och relativa frekvenser. De som svarade
ja, 28 stycken,  hade fyra flervalsalternativ :

Tabell 6. Fråga 5 a) Om Du brukar söka i bibliotekets katalog, vad söker Du då på?

Om Du brukar söka i
bibliotekets katalog,
vad söker Du då på?

Antal % av de som söker i
katalogen

Författare/titel? 28 100%
Genre? 7 25%
Fritext? 7 25%
Ämnesord? 10 36%

Om Du söker med hjälp av ämnesord, hur nöjd är Du med böckerna Du hittar?
Reliabiliteten på denna fråga är ganska låg. Många informanter svarade på frågan utan att
först ha kryssat i ämnesord på föregående fråga. Dessa tas därför inte med här utan
endast de tio som svarade att de söker på ämnesord. Vår uppfattning är att frågan är
tydligt ställd utan svåra ord. Svårigheten kan bero på att den uppfattades som en
huvudfråga på grund av att den i layouten liknade en sådan. Resultatet redovisas med
antalet informanter inom varje skalsteg samt medianvärdet. 1 motsvarar missnöjd, 5
mycket nöjd.

  Tabell 7. Om Du söker med hjälp av ämnesord, hur nöjd är Du med böckerna du hittar?

1 2 3 4 5 Medianvärde

Om Du söker med hjälp av
ämnesord, hur nöjd är Du
med böckerna du hittar? 0 2 4 1 3 3

5.b) Brukar Du fråga bibliotekarien när Du söker efter böcker på biblioteket?
De som svarade ja på frågan, 43 stycken, hade här fem alternativ. Antal och relativ
frekvens avrundat till heltal presenteras:
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Tabell 8. Fråga 5 b) Om Du frågar bibliotekarien när Du söker efter böcker, vad frågar Du då efter?

Om Du frågar biblio-
tekarien när Du söker
efter böcker, vad
frågar Du då efter?

Antal % av de som frågar
bibliotekarien

Författare/titel 35 81%
Innehåll/ämne/handling/
genre

15 35%

Nya böcker? 9 21%
Något liknande du
tidigare läst?

4 9%

Ett boktips? 2 5%

5c) Går Du direkt till hyllorna?
Den största sökbeteendegruppen, 56 stycken, hade sju alternativ. Resultaten, antal och
relativ frekvens, är:

Tabell 9. Fråga 5c) Om Du går direkt till hyllorna, hur går Du till väga för att hitta det Du söker?

Om Du går direkt till
hyllorna, hur går Du
då till väga för att
hitta det Du söker?

Antal % av de som söker
i hyllorna

D u  l e t a r  e f t e r
Författare/titel

45 83%

Du söker inom genrer 21 39%
Du letar på nya böcker-
hyllan

22 41%

D u  l e t a r  bland
återlämnade böcker

27 50%

Du ”skumläser” och
bläddrar i böckerna

20 37%

Du läser baksidestexter 34 63%
Du väljer böcker med
snyggt omslag

4 7%

6. Hur svårt tycker Du att det är att hitta böckerna Du söker på
skönlitteraturavdelningen?
Denna fråga innehöll även den svarsalternativ på en femgradig skala från 1-5. Här
motsvarar lätt 1 och mycket svårt 5. Bortfallet består av en person.  Fördelningen mellan
antalet personer inom varje skalsteg samt median ser ut som följer:

Tabell 10. Fråga 6. Hur svårt tycker Du att det är att hitta böckerna Du söker på
skönlitteraturavdelningen?

1 2 3 4 5 Medianvärde

Hur svårt tycker Du att det
är att hitta böckerna Du
söker på skönlitteratur-
avdelningen?

22 16 11 9 1 2
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7a) Vad fick Dig intresserad av den bok Du senast lånade på biblioteket?
Den här frågan är tänkt att fungera som en slags kontrollfråga. Vi vill se om det finns en
samstämmighet mellan fråga 1 och denna fråga. Därför delar vi in svaren efter de
svarskategorier som används i fråga 1. Då vi inte efterfrågade på samma sätt som denna,
dvs med flervalsalternativ utan lät informanterna skriva ned svaret, blev antalet svar per
användare betydligt lägre. Detta medför att även procentsiffrorna blir lägre. På frågan
fick vi 4 bortfall. Antal svar och relativ frekvens inom de olika faktorerna är:

Tabell 11. Fråga 7a) Vad fick Dig intresserad av den bok Du senast lånade på biblioteket?

Fråga 7a) Vad fick Dig intresserad av den bok Du senast lånade på
biblioteket?

Antal
svar

% av
stick-
provet

Du är inte efter någon speciell bok utan vill i första hand underhållas 3 5%
Du har sett och hört om boken på TV, film eller radio 5 9%
Du har läst bokrecensioner i tidningar 7 12%
Du har fått tips från vänner eller familj 7 12%
Du har läst en intressant beskrivning av författaren och hans böcker 7 12%
Du har fått tips via bokklubbar 1 2%
Du vill gärna läsa en bok av en författare Du har läst förut 10 18%
Du har fått i uppgift/inspirerats att läsa en bok av skola/annan utbildning 3 5%
Du är med i en läsecirkel 1 2%
Du har sett en intressant bok på biblioteket 5 9%
Du har fått tips från bibliotekarier 0 0%
Du vill ha en bra bok att läsa på semestern 1 2%
Du är intresserad av ett speciellt ämne och vill därför ha en bok som t ex
handlar om andra världskriget eller utspelar sig i ett specifikt land

10 18%

7b) Hur sökte Du efter den boken?
Även denna fråga är tänkt som en kontrollfråga, denna i förhållande till fråga 5. Här gavs
endast ett svar per informant, varför procentandelen blir lägre än i fråga 5. 7 bortfall och
två svar som inte kunde inplaceras i någon kategori gjorde att stickprovet endast utgörs
av 51 st. Antal svar och den relativa frekvensen avrundat till heltal fördelar sig:

Tabell 12. Fråga 7 b) Hur sökte Du efter den boken?

Hur sökte Du efter den boken? Antal
svar

% av stickprovet

Katalogen 7 14%
Bibliotekarien 8 16%
Hyllan 36 71%
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5. RESULTATANALYS

I de inledande avsnitten sammanställer vi och analyserar resultaten utifrån de tre
huvudfrågorna undersökningarna utgår ifrån: initierande av sökbeteende, innehålls- och
formanalys och sökstrategier. Tolkningarna av resultaten knyter vi till den tidigare
forskningen där empiriska undersökningar gjorts. Pejtersens, Andersson och Holsts samt
Spillers empiriska undersökningar utgör jämförelsematerialet.  

5.1 Initierande av sökbeteende
Som tidigare nämnts har Andersson och Holst (1996, s. 84) och Spiller (1980, s. 246)
undersökt vilka faktorer som initierar användares sökbeteende. Därför vill vi se hur deras
resultat stämmer överens med de vi fått. Vi kan inte göra en direkt jämförelse då
faktorerna inte är exakt desamma. Exempelvis det vi kallar ”uppmärksammat en bok på
biblioteket” motsvaras av det Andersson & Holst kallar ”browsing”, ”display of books
in library” och ”covers”. Hos Spiller slog vi samman kategorierna ”browsing”,
”booklists” och ”set books”. För varje faktor i respektive undersökning har vi följt
formeln: Svarsantal för faktorn/antalet informanter x 100= %.

Att addera klassers relativa frekvens där varje informant har flera svarsalternativ är något
problematiskt. Vid sammanslagning blir procentsiffran ett slags max-värde där klasserna
sammanförs med ett eller-villkor, vilket betyder att de behandlas som en homogen klass
där ett svar motsvaras av en informant. Jämförelsen blir därmed inte helt rättvis. En mer
rättvis jämförelse kan heller inte göras om svarens procentuella andel av totala antalet
svar jämförs. Detta beroende på att antalet svar per informant och antalet alternativ i
undersökningarna varierar. Vår undersökning genererade 4,5 svar/informant medan det i
Andersson & Holsts dito endast gavs 2,2 svar. Spiller fick in ännu färre, bara 1,93
svar/informant. Spiller har ganska få svarsalternativ och får därigenom en högre
procentuell koncentration av svaren trots det låga antalet svar/informant. Andersson &
Holst har ungefär lika många alternativ som vi men bara hälften så många svar/informant.
Detta medför att vi får genomgående högre procenttal än dem. Att Andersson & Holst
inte presenterar några svarsalternativ för informanterna utan ställt öppna frågor bör ha
gjort det svårare för de svarande att nämna vissa inte så självklara alternativ och därmed
dras procentsiffrorna ner ytterligare.

Trots problemet med sammanslagning får vi ändå ett slags jämförelsematerial. Det är inte
speciellt många klasser som slagits ihop, dessutom inte särskilt stora varför vi trots allt
redovisar siffrorna nedan.  Nedan presenteras de faktorer som är något så när jämförbara,
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i storleksordning utifrån våra resultat. Inom parentes anges dessutom rangordningen i
övriga undersökningar för bättre överskådlighet.

Tabell 13. Jämförelse mellan vårt och Andersson och Holsts resultat avseende faktorer som initierar
sökbeteendet

Initierande faktor Vårt resultat Spillers resultat  Andersson & Holsts
resultat

antal
svar  

%  a v
stickprovet

antal
svar  

%  a v
stickprovet

antal
svar  

%  a v
stickprovet

Tidigare lästa författare 45  75 - - 42 64 (1)
Bokrecensioner 35  58 250 57 (1) 17 26 (3)
Tips från vänner/familj 35  58 250 57 (1) 14 21 (4)
Uppmärksammat en bok på
biblioteket

33  55 189 43 (3) 24 36 (2)

Läs t  en  i n t r e s san t
beskrivning av författaren
och hans verk

27 45 8 2 (6) 1 2 (8)

TV, film och radio 20  33 151  34 (4) 9 14 (5)
Skola och utbildning 12 20 - - 5 8 (6)
Tips från bibliotekarier 4 7 31 7 (5) 2 3 (7)

Källa:  Spiller 1980, s. 246; Andersson & Holst, 1996, s. 84.

Det är sex dominerande faktorer som initierar användarnas sökbeteende. Den klart
största av dessa är kopplingen till eller vetskapen om en författare man läst förut. 75 %
av användarna kryssade i detta alternativ. Detta är också den dominerande faktorn i
Andersson & Holsts undersökning, 64 % har angett tidigare lästa författare som
utgångspunkt vid sökning efter skönlitteratur. Tyvärr saknas jämförbara siffror i Spillers
undersökning beroende på att hans frågor undersöker vilka källor användarna nyttjar för
att hitta helt nya författare. Författaren verkar alltså vara viktig för användaren i sitt val
av skönlitteratur. En bibliotekarie verifierar detta då det visat sig att då man exponerat
vissa författarskap har det givit bra resultat. Att exponera författarskap verkar således
vara en god idé.

58 % i vår undersökning har inspirerats av bokrecensioner, Spillers resultat ligger mycket
nära vårt.  Motsvarande siffra i Andersson & Holsts undersökning är 26 %, den låga
siffran i den senare beror säkerligen på det ringa antal svar som gavs. Trots allt är det den
tredje vanligaste faktorn i Andersson & Holsts undersökning. Samtliga bibliotekarierna
tror dessutom  att bokrecensioner är en väsentlig initierande faktor.

Tips från vänner och familj ligger på 58 % och 57 % för oss och Spiller, medan
motsvarande siffror hos Andersson & Holst endast 21 %. De är dock bland de fyra
vanligaste faktorerna. Även två bibliotekarier tar upp detta. Det är svårt att se hur
biblioteket skulle kunna utnyttja tips från just vänner och familj. Om man däremot ser
det ur ett vidare perspektiv och pratar om tips generellt kan en del göras. Detta tror även
bibliotekarierna då de sett att ”boktipsblänkare” och broschyrer med personalens
favoriter givit gott resultat med ökad utlåning.
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Siffrorna som avser om låntagarna uppmärksammat böcker på biblioteket är likvärdiga
för oss och Andersson & Holst, 55 respektive 56 %. Spiller får 43 %, skillnaden kan vi
inte förklara, eventuellt tyder det på att exponeringen av böcker i brittiska bibliotek 1980
hade sämre effekt än i det nutida Sverige. Hursomhelst är 43 % också ett ganska högt
värde. Två av bibliotekarierna bekräftade detta, då de menar att många låntagare letar
bland nyss återlämnade böcker. Samtliga bibliotekarier menar dessutom att skyltning och
exponering i olika former ger bra resultat. Det kan vara ”boktipsblänkare” på disken,
specialarrangemang där ett visst tema lyfts fram, broschyrer med personalens favoriter
eller tips ordande efter genre, exponering av nya böcker etc. Resultaten tyder på att
användare går till biblioteket och låter sig inspireras på plats. Några genomtänkta
sökstrategier verkar inte finnas för dessa och bibliotekets skyltning och exponering av
böckerna är avgörande för vilka böcker som väljs. Här kommer även frågan om urval in i
bilden. En av bibliotekarierna menar att urvalet är väldigt viktigt för användarna. Finns
det någon som valt ut böcker finns det en slags garanti för att boken har kvalitet.
Bibliotekarien menade att bibliotekets folkbildarroll kan utnyttjas på detta sätt;
möjlighet finns att lyfta fram kvalitetslitteratur.

TV, film och radio verkar ha ganska stort inflytande, vi får 33 %. Av Spillers
informanter nämner 34 % TV eller film eller radio.  Motsvarande siffra är för Andersson
& Holst 14 %. Den låga siffran kan delvis förklaras med att de inte har med film i sin
TV/radio-faktor. Trots att vi utökat denna faktor att även omfatta deras faktor
”publicity”, i vår jämförande tabell, blev siffran förvånansvärt låg. ”Publicity”-termens
vaghet kan ha bidragit till att få valde den. Samtliga bibliotekarier tog även upp radio- och
TV-program, vilket till viss del bekräftar att TV, film och radio är en viktig initierande
faktor för låntagare.

Avseende de tre övriga faktorerna som är jämförbara är siffrorna väldigt låga i Andersson
& Holsts undersökning. Den faktor där skillnaden mellan undersökningarna är störst är
”Läst en intressant beskrivning av författaren och hans verk”. Både Spiller och
Andersson & Holst uppgav endast 2 % denna faktor, i vår 45 %. Detta har sin förklaring
i att de endast avsåg undersöka vilka som inspirerats av BTJ:s författarporträtt och
deras engelska motsvarigheter, medan vi avser beskrivningar generellt. Därför blir inte
jämförelsen helt rättvis. Det är dock intressant att se att låntagare ändå uppmärksammat
en relativt smal företeelse som BTJ:s författarporträtt. Möjligen skulle Andersson &
Holsts siffror blivit högre om de likt oss efterfrågat författarbeskrivningar generellt. Vi,
liksom en av bibliotekarierna, tror att ökad exponering av författarbeskrivningar skulle
uppskattas av låntagarna. Inte bara broschyrer i ställ eller i lånedisken utan i direkt
anslutning till återvinningsverktygen skulle ytterligare kunna hjälpa låntagarna.

Skola och utbildningsfaktorn är i vår undersökning 20 %, i Andersson & Holsts endast 8.
Att vår siffra är så mycket högre bör bero på bibliotekets närhet till kommunens
gymnasieskola. Under veckan datainsamlingen varande såg vi många gymnasieelever
bland besökarna och relativt många, 10 % av informanterna, utgjordes av gymnasister.
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Att fråga om bok- och författaretips från bibliotekarien är inte populärt. 7 % av våra
informanter uppger att de fått ett tips. 7 % av Spillers informanter efterfrågar tips
medan endast 3 % gör det i Andersson & Holsts. Bibliotekariernas utlåtanden bekräftar
att tips är tämligen ovanliga och att det mest är kvinnor som frågar. Besökarna är
antagligen präglade av föreställningar om biblioteket som en mycket disciplinerad
kulturmiljö. Som tidigare nämnts av Spiller, betraktas möjligen en sådan smakfråga som
för personlig för att ställa till den ”stränga” bibliotekarien. Någon slags aura av legitimitet
verkar omge användarna när de ställer referensfrågor om facklitteratur, vilket verkar vara
mer vanligt förekommande bland män. Frågor om skönlitteratur kanske uppfattas av
användarna som mindre viktiga och för svåra genom sin generalitet. En bibliotekarie
uttryckte det som att det verkar som om män måste ha ett skäl till att de frågar; att det är
därför de hellre är specifika än ber om tips. Informanten menar vidare att det verkar som
om de är rädda att fråga. Denna blygsamhet, byggd på ett inlärt kulturmönster, kanske
medför att användarna inte vill störa i det de uppfattar som bibliotekariens viktigaste
arbete, nämligen att förmedla kunskap via facklitteratur och sköta cirkulationsrutinerna.
En motbild till detta kan sättas upp om man tänker sig att användarna faktiskt vet att det
råder brist på effektiva återvinningsverktyg för skönlitteratur och att de förlitar sig
fullständigt på den enskilde bibliotekariens kunskap och smak när de ställer en
skönlitterär innehållsfråga, och att de därför låter bli att fråga (Spiller, 1980, s. 257).

Förbättrade återvinningsverktyg för bibliotekarien och ett upphöjande av
skönlitteraturens värde borde öka antalet boktipsfrågor och möjligheten att framgångsrikt
besvara dem. Om det enbart är en fråga om att bevara integritet skulle dessa åtgärder inte
behöva involvera bibliotekarien mer, istället skulle kraften läggas på att de förbättrade
återvinningsverktygen görs tillgängliga för användarna i katalogen.

Fem faktorer är unika för vår underökning varför ingen jämförelse kan göras och därmed
inga eventuella generella utlåtanden kan göras. Däremot tror vi att tre av dem, då dessa
genererade förhållandevis höga siffror, har potential att kunna beläggas med andra
undersökningar. 30 % vill i första hand underhållas och har inte en specifik bok i
tankarna när de kommer till biblioteket, ännu en siffra som talar för många går till
biblioteket och låter sig inspireras på plats. Denna faktors generalitet gör att den är svår
att koppla till speciella återvinningsverktyg, därför tas den inte vidare upp specifikt.
Däremot kommer en aspekt av den, de som vill ha semesterunderhållning, att diskuteras.
25 % vill ha en bok på semestern. 23 % låter sitt fakta- eller ämnesintresse styra valet av
böcker, vilket talar för exponering utifrån innehållsteman. Bokklubbar och
bokklubbsinformation tycker 18 % är viktiga, läsecirklar nämns av en informant. Tre
bibliotekarier nämner att de uppfattat bokklubbsinformation som en betydande
inspirationskälla för användarna, varför den ändå verkar ha viss betydelse. Läsecirklars
inverkan däremot är försumbar och kommer inte vidare att diskuteras.

Fråga 7 som ställdes i slutet av enkäten syftar till att fånga vad som de facto styrde
användarnas senaste lån. Den jämför vi med vad användarna fick uppge som initierande
faktor för deras sökbeteende i fråga 3. Rangordnar man faktorerna får man inte så stora
avvikelser mer än för vad som angetts rörande det specifika ämnesintresset. I fråga 3
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kommer den faktorn på sjunde plats, men i fråga 7 är den delad etta. Detta kan bero på
att fråga 7 var öppen och att informanterna valde den faktor som de först kom att tänka
på, ämnet, och sedan var nöjda med den.

5.2 Innehålls- och formanalys
Tre av bibliotekarierna menar att innehållet i skönlitterära böcker vanligtvis inte
efterfrågas. Ändå är det en viktig del i skönlitterära verk och därför anser vi att det bör
göras tillgängligt. Inte minst beroende på att potentiella sökstrategier kan utläsas och
därmed även potentiella relevanta återvinningsverktyg. Därför har vi undersökt en rad
sådana faktorer. Även litterär form vill vi undersöka och här erbjuds samma
jämförelsematerial, Pejtersen och Andersson & Holsts användarundersökningar. Dessa
har undersökt hur användarna beskriver innehåll och form i skönlitterära böcker.
Framförallt är det innehållsliga aspekter som undersökts. Utifrån dessa beskrivningar har
deras klassifikations- respektive indexeringsmodell för analys utvecklats.

Då vi inte har analyserat användarnas innehållsbeskrivningar kan vi inte göra en direkt
jämförelse med Pejtersens och Andersson och Holsts undersökningar. Däremot kan en
indirekt jämförelse göras.  Detta gör vi efter att dessa presenterats och jämförts med
varandra. Vi använder oss till viss del av den modell Andersson & Holst (1996, s. 88)
skisserat i syfte att klargöra likheter och olikheter mellan deras indexeringsmodell för
analys och Pejtersens AMP. En viss modifiering har dock gjorts.

Tabell 14. Jämförelse mellan Andersson och Holst och Pejtersens undersökningsresultat  gällande
kategorisering av användares innehålls- och formbeskrivningar.

Pejtersens AMP Andel personer i
% av stick-
provet

Andersson och Holsts
modell för analys

Andel per-
soner i % av
stickprovet

1. Ämne

1a. Handling och
händelseförlopp
1 b .  P s y k o l o g i s k
u t v e c k l i n g  o c h
beskrivning
1c. Sociala relationer
-
-

10 (7)

5 (8)

19 (2)

1. Fenomen
1A. Agenter
agenters  karaktäristika
1B. Händelseförlopp

1C. Känslor

1D. Relationer
1E. Objekt
1F. Abstrakta fenomen

35 (2)
8 (8)
33 (4)

10 (7)

7 (9)
-
7 (9)

2. Ram
2a. Tid: dåtid, nutid,
framtid
2b. Plats: geografisk,
social miljö, yrke
-

13 (5)

12 (6)

2. Ram
2A. Tid

2B. Geografisk plats

2C. Generell plats

34 (3)

45 (1)

20 (5)
3. Författarens
intention
3a. Kognition och
information
3b. Känslomässig
erfarenhet

3 (9)

34 (1)

3. Författarens intention

3A. Meddelande

3B. Läsarens upplevelse

6 (11)

2 (13)
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4. Tillgänglighet
4a. Läsbarhet
4b.Fysiska
karaktäristika
4c. Litterär form
-
-

16 (4)
18 (3)

-
-
-

3C. Litterär form
3D. Lånat motiv
3E. Genre

3 (12)
1 (14)
17 (6)

Källa: Pejtersen 1975, s. 1; 1978,  s. 8;  Andersson & Holst, 1996, s. 93.

I tabellen har de aspekter som kan jämföras placerats på samma rad. Exempelvis
motsvarar Pejtersens aspekt ”kognition och information” i dimensionen ”Författarens
intention” av Andersson & Holsts aspekt ”meddelande” i samma dimension. För att
möjliggöra en jämförelse med vår undersökning anger vi inom parantes storleksordning
utifrån svarsfrekvens där högst svarsfrekvens kommer först. Resultaten vi fått är
rangordnade efter medianvärdet där det högsta värdet kommer först.

Tabell 15: Vårt  undersökningsresultat i storleksordning avseende användarnas värdering av innehålls-
och formaspekter

Innehålls- och
formaspekter

Vår undersökning
(rangordning)

Median-värde

Att boken väcker
känslor

1 5

Författarens stil 2 4
Faktainnehåll 3 4
Genre 4 4
Litterär form 5 4
Budskap 6 3
Författaren 7 3
Tillgänglighet 8 1

Läsarens känslomässiga upplevelse kommer på första plats i både vår och Pejtersens
undersökning. Hos Andersson & Holst rankas läsarens direkt känslomässiga upplevelse
lågt, på trettonde plats, men det som vi och Pejtersen kallar känslomässig erfarenhet eller
känsloväckande har delats upp annorlunda av Andersson & Holst. Agenterna i intrigen
och deras känslor beskrivs i en facett rankad på sjunde plats, rimligen väcker agenternas
känslor även läsarens. Trots detta skulle känsloaspekten hamna långt ner i deras
undersökning. Skillnaden kan bero på de kategoriseringsprinciper som valts, man kan
misstänka att Andersson & Holst inte brutit ut de komponenter, som känslomässigt
påverkar läsaren i t ex genre, och placerat dem samlat under en enskild känslomässigt
faktor. Direkt jämförelse blir därför omöjlig.

Författarens stil är svår att urskilja i de båda motsvarande undersökningarna, vi avser
tydliga konventionella stilgrepp och litteraturvetenskapligt förankrade berättarstilar. De
andra tar upp litterär form, författarens intellektuella och emotionella intention, men inte
sättet att skriva. Författarstil är viktigt för läsarna, kommer på andra plats i vår
undersökning, och bör prioriteras. Vi följer samma tankar som Nielsen (1997, s. 171-
176), han lägger stor vikt vid narrativ struktur, t ex diskursstruktur, första- eller
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tredjepersonsberättare och specifik stil som impressionistisk, surrealistisk, ironisk,
komisk osv. Visserligen snuddar denna berättardimension vid författarens intention, men
när författarens stil hamnar i fokus medför det en djupare litteraturvetenskaplig analys
än att bara beskriva hans huvudsakliga avsikter med verket.

Med faktainnehåll menar vi alla de konkreta innehållsmässiga element som ingår i
handlingen. Till faktainnehållet har vi fört en rad aspekter som ligger under ämnes- och
ramfacetterna i Pejtersens och Andersson & Holsts undersökningar. Vi vill se hur
faktainnehållet värderas i allmänhet, snarare än dess specifika delar. Trots detta kommer
faktainnehållet på tredje plats i vår undersökning medan tiden som specifik aspekt
kommer etta i Andersson & Holsts undersökning. I Pejtersens undersökning är ingen
enskild faktaaspekt så långt fram men om man däremot lägger ihop ämne och ram, som vi
gjort, skulle de utgöra den överlägset största relativa svarsfrekvensen16.  Vårt stickprov
ger alltså inte ett lika högt resultat, kanske skulle ett annat resultat ha uppmätts om vår
undersökning gjorts på samma sätt som Andersson & Holsts, dvs låta användarna
beskriva innehållet istället för att värdera det. Vi tror att om man låter användarna göra
en beskrivning av ett verk kommer ämne- och ramaspekterna alltid med och man får
egentligen ingen uppfattning om hur viktiga de är för användarnas behov. Konkreta
ämnesaspekter är mycket påtagliga. Aspekterna som vi har med är kanske mer
omedvetet viktiga för användarna och vissa av dem viktigare, främst då de emotionella
och stilmässiga aspekterna.  

Genre är ganska viktigt för våra användare, vi kan bara jämföra med Andersson & Holst
då Pejtersen inte anser att genre bör föras in bland de innehållsanalytiska dimensionerna.
Den sjätteplats genre får hos dem får sägas vara relativt hög. Däremot vill vi opponera
mot att placera genre under författarens intention, som Andersson & Holst gjort. Vi
anser att genre är ett mycket bredare begrepp som innehåller alla dimensioner. Liksom
Pejtersen tror vi att genre utgör en annan egen form av innehållsanalys, en konventionell
kategorisering som kan vara missvisande gentemot det egentliga innehållet. I och med att
genrer är så välkända för användarna och att de ofta har en önskan att läsa en speciell
genre är den nödvändig i alla typer av återvinningssystem.

Litterär form hamnar i vår undersökning på femte plats, i Andersson & Holsts på tolfte
plats, Pejtersen har inte undersökt aspekten. Användarna på Trelleborgs bibliotek
värderar aspekten högt, medianvärdet är 4, medan endast tre av 66 personer i Andersson
& Holsts beskriver verk utifrån den. Möjligen kan det bero på samma fenomen som för
beskrivning faktainnehåll, fast omvänt. Då man ombeds beskriva ett litterärt verk glöms
kanske formen bort. Innehållet däremot kommer i första hand. Ombeds man istället
värdera enbart formen tror vi att man värderar det högt därför att det är trots allt väldigt
stor skillnad på prosa och dramatik.

                                                
16 63 svar av totalt 221 => 28,5 %, jämfört med de andra facetternas, författarens intention och tillgänglighet,
37 respektive 34 svar.
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I samtliga undersökningar är budskapet ganska lågt representerat. Det vi kallar budskap
motsvaras av Pejtersens kognition och information och Andersson & Holsts
meddelande. Användare verkar således inte i så hög grad eftertrakta det författaren vill
kommunicera och exponera. Användarna verkar mer vara ute efter underhållning och
avkoppling.

En specifik författares betydelse är specifik för vår undersökning. Denna ligger väldigt
nära det vi menar med litterär form, om en författares specifika stil är avgörande.
Författaren verkar dock inte avgörande för val av bok. Därför kommer aspekten att
fortsättningsvis behandlas som en del av litterär form.

Tillgänglighet var minst viktig för användarna i vår undersökning. I Pejtersens var den
däremot framträdande, fysiska karaktäristika och läsbarhet kommer på tredje respektive
fjärde plats. I Andersson & Holsts studie framkommer inte denna aspekt. Skillnaden
avseende fysiska karaktäristika såsom en boks storlek, kondition, ålder etc förklaras av
att vi med tillgänglighet bara avser läsbarheten. Däremot är skillnaden gällande läsbarhet
svårare att förklara; vi avser exakt samma faktorer. Vårt begränsade urval (60 mot
Pejtersens 160) kan möjligen vara en förklaring. Trots aspektens impopularitet i vår
undersökning visar ändå Pejtersens dito att den är betydelsefull.

5.3 Sökbeteende
Olika användargruppers sökbeteende är av sekundärt intresse för undersökningen då vi
vill säga något mer generellt om det. Däremot kan det vara av intresse specifikt för
Trelleborgs biblioteks användaranpassning. Därför finns de tillgängliga som bilaga (bilaga
4).

Sökning i katalogen är den minst vanliga av sökstrategierna i vår undersökning. 28
stycken eller 47 % använder sig av sökstrategin. Pejtersen (1996, s. 49-50) erbjuder ett
jämförelsematerial då hon undersökt söktaktiker i samband med utvärdering av
Boghuset. Hennes undersökning är betydligt mer detaljerad med en rad söktaktiker som
kan härledas till innehållselement i AMP.  Det går inte att göra en direkt jämförelse då
undersökningen baseras på andelen sökningar utav det totala antalet sökningar.
Författare och titel dvs specifika bibliografiska data var den vanligaste söktaktiken, alla,
100 %, använder sig av den taktiken. I Pejtersens dito är siffrorna för titel och författare,
uppdelade, i båda fallen 9 %, och hamnar på tredje plats.

Näst vanligast i vår undersökning är ämnesord, en sökning utförd av 36 % av
informanterna. Ämnesord motsvarar en rad olika aspekter i Pejtersens undersökning och
är vanligt förekommande söktaktiker. Det som var populärast att söka på var
klassifikationsfacetterna som behandlar tema och ämne, båda fick 13 % och hamnar på
delad första plats. Genre söker en fjärdedel av Trelleborgs informanter på i katalogen.
Genre hamnar först på sjätte plats i Pejtersens undersökning med sina 7 %. Avseende
fritext finns inget att jämföra med, 25 % sökte i fritextfältet. Sökning på fritext kommer
inte närmare diskuteras då taktiken inte kan återspegla några för undersökningen
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relevanta sökbeteenden. För Trelleborgs bibliotek kan resultatet dock vara till nytta
avseende utvärderingsfrågor etc. Följdfrågan till katalogsökningsfrågan om vad man
tyckte om ämnesordens effektivitet i fråga om att hitta bra böcker gav ett medelhögt
svar. Frågan är tämligen ointressant, dels för att väldigt få svarade på frågan och många
hade värderat ämnesorden utan att först kryssa i att de sökte med hjälp av dem. Det
verkade alltså som om informanterna kryssat i frågan utan att förstå vad ämnesord är.

De siffror Pejtersen (1979, s. 119) kan erbjuda avseende sökstrategin
bibliotekariekonversationer återfinns i den äldsta av de publikationer där Pejtersen
behandlar de olika söktaktiker 134 användare företar sig då de söker efter skönlitteratur.
Därför motsvarar den inte helt och fullt de tidigare redovisade sökstrategierna (se
3.2.1.6) där en viss omarbetning skett. Exempelvis det hon här kallar bibliografisk
sökning med verifieringsassistans uppgår i senare publikationer i analogisökning. De
fungerar dock bra som ett jämförelsematerial. Antalet svar/informant inom respektive
kategori är 1,3 mot 1,5. De ligger nära varandra liksom antalet svarsalternativ, alltså blir
fördelningen nästan likvärdig. Nedan presenteras söktaktikerna och resultaten i
tabellform:

Tabell 17. Jämförelse mellan vår och Pejtersens undersökning över observerade söktaktikers frekvens
avseende sökstrategin bibliotekariekonversation.

Söktaktiker Vår undersökning: Pejtersens undersökning:

Antal
svar

% av bibliotekarie-
konversationerna

Antal
svar

% av bibliotekarie-
konversationerna

Bibliografisk
sökning

35 81 125 93

Analytisk
sökning

15 35 64 48

Analogisökning 4 9 11 8

Källa: Pejtersen, 1979,  s. 119.

Vi kan se att undersökningarna är samstämmiga. Användarna är precisa i sina önskemål
och efterfrågar specifik titel eller författare, i ungefär hälften av fallen. Samtliga
bibliotekarier uppger att bibliografiska frågor förekommer, men det är utifrån deras
utsagor svårt att säga i vilken omfattning.

Innehållsspecifika frågor är också vanliga. Separata innehållselement är emellertid enligt
bibliotekarierna inte det användarna oftast frågar efter. Däremot är två bibliotekarier
överens om att genre efterfrågas varav en av dem ger exempel på de vanligaste: deckare,
thrillers, historiska romaner, kärlek, äventyr och science fiction.

Analogisökning är att döma av användarundersökningarna relativt ovanligt. Från
bibliotekarierna fick vi dock intrycket av att de var vanliga, tre av dem nämnde att frågor
angående något liknande man tidigare läst faktiskt förekommer.
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Nya böcker är specifikt för vår undersökning och utgör ett slags hyllbrowsingstaktik,
men relativt många (21 %) frågar bibliotekarien om nyinkomna böcker. Slutsatsen blir att
de har stor betydelse för användarna. Även efterfrågan av tips undersöktes specifikt för
Trelleborgs bibliotek. Denna siffra var väldigt låg. Något överraskande då två
bibliotekarier uppger att boktips efterfrågas.  

Hyllbrowsing är den i särklass vanligaste sökstrategin i vår undersökning. 93 % av
informanterna går direkt till hyllan. Motsvarande siffror i Spillers (1980, s. 245-247)
respektive Bakers (1987 s. 371) undersökningar är 89 % och 90 %. Söktaktikerna inom
strategin kan jämföras med Spillers (428 svar totalt om ingen annan siffra anges inom
parentes) och Andersson & Holsts (66 svar totalt) undersökningar. Nedan presenteras
jämförelsen i storleksordning utifrån vår undersökning.

Tabell 18. Jämförelse mellan vårt, Spillers och Andersson & Holsts resultat avseende söktaktiker inom
sökstrategin hyllbrowsing.

Söktaktik: Vår undersökning Spillers undersökning Andersson & Holsts
undersökning

Antal
svar

 % av
stickprovet

Antal
svar

 % av
stickprovet

Antal
svar

 % av
stickprovet

Författare/titel  45 75 682
(1265)

54 46 70

Baksidestexter 34 57 377 88 5 8

Nya böcker 22 37 91 46 - -

Genre 21 35 197
(333)

59 8 12

Skumläsning 20 33 143 33 - -

Omslag 4 7 134 31 4 6

Källa: Spiller, 1980, s. 245-247; Andersson & Holst, 1996, s. 84.

Bibliografisk sökning får en hög procentsiffra i samtliga undersökningar, inte så
överraskande eftersom den traditionella alfabetiska indelningen syftar till ett sådant
söksätt.  

Många läser baksidestexterna enligt vår undersökning medan Spiller och Andersson &
Holst får en märkligt låg siffra. Återigen tror vi att skillnaderna beror på hur explicit
frågan ställs. I Andersson & Holsts studie får användarna själva nämna baksidestexterna,
medan vi och Spiller ger dem det som ett explicit alternativ. Svårare är det att förklara
varför genre också får ett så lågt omnämnande av Andersson & Holsts informanter då
den får hög representation i vår och Spillers undersökning.

Nya böcker lockar ungefär lika stor del av Spillers och våra användare, det gör även
skumläsning. Omslaget tycks vara inflytelserikt för de brittiska användarna, men
betydligt mindre viktiga för de i Trelleborg, Malmö och Mölndal. Den skillnaden kan vi
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inte se någon klar orsak till. Spiller nämner inte någon ökad exponering av omslagen
vilken hade kunnat förklara det hela. Att leta bland återlämnade böcker är en söktaktik
specifikt undersökt i vår studie. 45 % använder sig av den, vilket är en hög siffra varför
den trots allt bör beaktas som en viktig potentiellt generellt förekommande söktaktik.

Kontrollen av hur användarna sökte efter den bok de senast lånat, som undersöks i fråga
7b, ger att användarnas sätt att välja sökstrategier i princip inte skilde sig från vad de
tidigare uppgett. Procentsiffrorna blev genomgående lägre men de inbördes relationerna
mellan sökstrategierna är de samma, möjligen är det bibliotekarien som får något färre
antal svar.  

Avslutningsvis bör nämnas att användarna tycker det är relativt enkelt att hitta sina
böcker på Trelleborgs bibliotek. Medianvärdet är 2 (där 1 är lätt och 5 är mycket svårt).
Optimalt är naturligtvis att alla ska tycka det är lätt att hitta sina böcker. Våra förslag på
förbättringar i nästkommande kapitel är därför relevanta även för Trelleborgs bibliotek.
Dessutom är det inget som säger att förbättrade återvinningsmöjligheter är irrelevanta
trots att de som nu finns upplevs som tillfredställande.  Tillgängliggörs bättre verktyg får
användarna möjligheter att förbättra sökningarna, möjligheter som tillgodoser mer
komplexa behov som  användarna kanske inte i dagsläget är medvetna om.
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6. SLUTDISKUSSION

Av genomgången av den tidigare forskningen framgår att användaren inte beaktats i
särskilt stor omfattning vid utformande av återvinningsverktyg för skönlitteratur på
bibliotek. I alla fall inte vad gäller klassifikations- och indexeringsverktyg.
Facklitteraturen har här haft företräde och endast ett fåtal har tagit sig an uppgiften att
förbättra återvinningsmöjligheterna. Dessa har ännu inte hunnit få någon större
genomslagskraft varför de existerande facklitteraturanpassade återvinningsverktygen är
de enda som står till buds. Endast genom att konstatera detta har vi verifierat vår
hypotes att användarna inte tagits hänsyn till vid utformande av användaranpassade
återvinningsverktyg för skönlitteratur.

Av den tidigare forskningen framgår dessutom att egentligen ingen forskare har ett
helhetsperspektiv på biblioteksanvändaren och relevanta återvinningsverktyg. Man har
fokuserat på någon, eller i enstaka fall ett par, av de återvinningsverktyg som står till
buds. Trots att Pejtersen har bedrivit forskning inom de tre nödvändiga forskningsfälten,
”information behaviour”, Kunskapsorganisation och IR har hon ändå inte ett fullständigt
perspektiv på återvinningsmöjligheterna för användarna. Detta eftersom hon inte
fokuserar på anpassningen till den största sökstrategigruppen, nämligen hyllbrowsarna.
Har man inte detta helhetsperspektiv klart för sig, utan endast fokuserar på något eller
ett par återvinningsverktyg och/eller sökbeteenden finns risken att lämpligt samarbete
inte etableras och därmed inte heller ger användare fullständiga återvinningsmöjligheter.

Saarti är den enda forskare som har detta helhetsperspektiv, vilket naturligtvis inte är
tillräckligt och därmed ytterligare verifierar vår hypotes. Han får således ensam
representera den helhetsbild som vi anser är nödvändig; att man ser till användarnas
samlade sökbeteende för att kunna skapa relevanta återvinningsverktyg.

Detta behöver dock inte utesluta att de inte är användaranpassade. I diskussionen
kommer även till viss del återvinningsverktyg som inte utformats utifrån empiriska
undersökningar att kommenteras när vi ska besvara våra två övriga forskningsfrågor:

•  Hur kan skönlitterära läsares sökbeteende återspeglas vid utformande av
återvinningsverktyg?

• Vilka återvinningsverktyg är lämpliga för skönlitteratur i ett användarperspektiv?

Diskussionen kommer att göras med utgångspunkt i de olika återvinningsverktygen.
Redan i de olika underrubrikerna ges efter hand svaren på den andra av de två
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kvarstående forskningsfrågorna, nämligen vilka återvinningsverktyg som är lämpliga för
skönlitteratur i ett användarperspektiv. I diskussionen är sedan ambitionen att utifrån
resultatanalysen ge förslag på lämpliga metoder och principer hur dessa
återvinningsverktyg ska användaranpassas i det återvinningssystem som är biblioteket,
dvs att besvara den första av ovanstående forskningsfrågor. I detta ligger även implicit
att visa på att dessa återvinningsverktyg är beroende av varandra för att skapa ett
fungerande användaranpassat sådant. Pejtersens och Saartis återvinningsmodeller i
kapitel 2.4 utgör därför den teoretiska utgångspunkten. Vidare ligger de empiriskt
grundade indexerings- och klassifikationssystem vi använt i analysen, i huvudsak
Pejtersens, Saartis och Andersson & Holsts, till grund för diskussionen i nästkommande
kapitel där klassifikations- och indexeringssystemen diskuteras. Här kommer vi kommer
även att presentera ett utkast till en återvinningsmodell och dimensionsschema
modifierat till vår undersöknings resultatanalys.

6.1 Klassifikations- och indexeringssystem
Det man gör när man skapar ett indexeringssystem är att man väljer indexeringstermer
och sätter upp regler för hur de beskrivs, inom en indexeringsdiskurs ramar man in den
verklighet som går att beskriva och bestämmer således vad som är tänkbart inom
systemet. Diskursen är kulturellt styrd och avspeglar, i västvärldens fall, det
epistemologiska tänkandets strukturella form som förekommit i den akademiska
traditionen. Det hierarkiska klasstänkandet och ordnandet i nomenklaturer är uppenbara
bakgrundsidéer för de befintliga indexerings- och klassifikationssystemen.
Klassifikationsteoretikernas syn på kunskapsorganisation har dominerat och gett som
resultat att de system som presenterats varit esoteriska och saknat insyn i den vanlige
biblioteksbesökarens livsvärld och behov.

Skönlitterära verk är konstverk och innehåller en myriad olika subjektiva element och för
man in tolkningar av dem kompliceras och multipliceras de ytterligare. Finns det
möjligen aspekter som är mer subjektiva och varierande än andra och därmed bör
uteslutas ur ett återvinningssystem? Ja, det finns det definitivt, man bör undvika
omdömen, värderingar och beskrivningar av personliga läsupplevelser, främst för att de
är svåra att systematisera. Vidare bör man undvika tendentiösa referat som t ex
baksidestexter som är kommersiellt färgade. De element som omfattas av konventioner
eller skapas av intersubjektiva tolkningar är oproblematiska komponenter i en
systematisk återvinningsmodell, men hur bör man behandla de mer aparta tolkningarna?
Ska indexerarna anpassa sig till massans konventioner eller ska de få delta i indexeringen
och i så fall hur presenterar man mängden av olika tolkningar? De subjektiva dimensioner
vi vill se i en återvinningsmodell är författarens intention och form. Författarens stil,
avsikt och budskap kan nås och stödjas på den litteraturvetenskapliga forskningens
metoder och intersubjektiva tolkningar, en uppfattning vi delar med Nielsen.

Tvistefrågan har varit huruvida det är lämpligt att bibliografiskt beskriva subjektiva
element i skönlitterära verk. Majoriteten av de forskarna (eg. Pejtersen; Nielsen; Saarti)
vi tagit upp anser att det är möjligt att beskriva sådana element. Den enda forskare som
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ser problem i detta är Beghtol. Nielsen hävdar att innehållsanalys alltid innebär en
subjektiv tolkningsakt, men det finns olika grader av det. Man behöver inte i
konsekvensen namn välja mellan att i en positivistisk tradition ty sig till det konkret
mätbara eller med postmoderna förtecken låta tolkningarna flyta fritt. Det svåra är att
skapa ett hållbart balanserat system som tar hänsyn till både objekt och subjekt.
Balansen dem emellan tror vi bör sökas i användarnas sökbeteende. Liksom Saarti och
Hidderley & Rafferty tror vi på användarnas möjligheter att bidra med
innehållsbeskrivning och subjektiva element genom novel abstracts respektive
demokratisk indexering. I samband med lån av nya böcker kunde man erbjuda och
instruera hågade användare till att skriva ett abstract eller ge förslag på lämpliga
indexeringstermer.

En tydlig röd tråd som löper genom de innehållsanalytiska systemen, förutom Burgess’
och Haighs som är utarbetade utifrån traditionella hierarkiska principer, är att de är
uppbyggda av facetter. Facetter vars mål är att spegla det mångfacetterade innehållet och
därmed tillgodose användares skiftande behov.  Vi är också av den uppfattningen att ett
mång-facetterat återvinningssystem är det mest relevanta för återvinning av
skönlitteratur. Det är det enda sättet att tillgodose användarnas likaledes mångfacetterade
behov. Systemen har alltså denna lovvärda ambition, men problemet med ett par av dem,
FCS och CFS, är att de är avsedda för specifika genrer och därmed specifika målgrupper
och därmed utesluter ett stort antal användare. Vidare tillgängliggör många av dem, EFAS,
Edvin, Bella och Svensk Bibliotekförenings Ämnesordslista inte mer subjektiva aspekter
vilket, anser vi, också utesluter ett stort antal användare.

Utifrån den forskning vi studerat har vi kommit fram till att det är fem facetter som bäst
speglar användarnas sökbeteende. Framförallt har vi utgått från Pejtersens
klassifikationssystem AMP samt Andersson & Holsts Indexeringsmodell för analys.
Detta eftersom de har med aspekter av ett skönlitterärt verk som blir föremål för en
subjektiv tolkning från indexerarens sida men som är ofrånkomliga element utifrån ett
användarperspektiv. Av analysen framgår att subjektiva aspekter är mycket viktiga,
exempelvis är verkets emotionella innehåll och förmåga att framkalla känslor högt
värderat av användarna.

I vår undersökning har vi ägnat oss åt att räkna ut en rangordning genom att använda en
värderande skala för olika innehållsliga och formmässiga faktorer. Anpassningen kan ske
på två sätt, antingen väljer man att utgå från de faktorer som redan värderas högt av
användarna och stärka dem i återvinningsverktygen, eller så stärker man de inte så
framträdande faktorerna för att synliggöra dem för användarna. Vi anser att alla faktorer
som användarna värderat behöver lyftas fram och synliggöras i återvinningsverktygen. I
klassifikations- och indexeringssystem innebär det att ta med samtliga av användare
omnämnda facetter och behandla dem lika grundligt.

För att tillvarata användares varierande behov bör både klassifikations- och
indexeringssystem stå till buds. Att beskriva form och innehåll med hjälp av notationer
har onekligen sina fördelar. Genom notationen kan till viss del hierarkiska och associativa
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samband synliggöras, vilket Beghtols EFAS visar. Dock är det för användaren ett ganska
otympligt och svårbegripligt verktyg i fråga om skönlitteratur. För det första går inte
önskade aspekter att kombineras fritt. Delnotationer koordineras till en odelbar
sammanhängande sträng. För det andra krävs en komplicerad avkodning av användaren
vilket inte är särskilt användarvänligt. Prekoordinerade indexeringssytem är inte heller ett
optimalt återvinningsverktyg. Även här kan endast i förväg definierade termer användas
vilket kanske inte motsvarar användarnas behov. Klassifikationssystems fördelar i form
av en synliggjord systematisk struktur och hög precision samt prekoordinerade
indexeringssystems fördelar avseende precision och presumtiva kombinationsmöjligheter
kan emellertid komma användaren till fördel indirekt genom att bibliotekarier använder
dem som expertsystem.

Ett indexeringssystem är att föredra som ett återvinningsverktyg direkt riktat till
användarna då det beskriver ett verks form och innehåll i klarspråk. Möjliggör det
dessutom postkoordinering av enkla termer, kan användaren fritt kombinera dessa. En
form av indexeringssystem med enkla termer tror vi därför är det mest användarvänliga.
Visserligen kräver ett indexeringssystem att fördefinierade termer används, vilket innebär
att en lista med godkända termer måste konsulteras. Detta kräver ett inte helt
användarvänligt förfarande i och med detta extra moment. Ett postkoordinerat
indexeringssystem är ändå bästa befintliga alternativ för att direkt användas.  I ett sådant
finns möjlighet till stor uttömmandegrad och hög recall genom att man kan tilldela ett
verk en obegränsad mängd termer. Man får dock akta sig för att redundansen och
uttömmandegraden inte blir för stor och att graden av specificitet i sökningen därmed blir
blir låg. Då minskar möjligheterna till återvinning och effektiviteten går förlorad.

Abstract är en form av indexering som också är att föredra som ett återvinningsverktyg
direkt riktat till användarna. Här tänker vi närmast på det Saarti kallar
handling/temaabstract. Även här beskrivs verkets form och innehåll i klarspråk. Ett
abstract möjliggör en ännu större uttömmandegrad där även termernas kontext framgår.
På så sätt speglas användarnas mångfacetterade innehålls- och formpreferenser än
utförligare.  En annan fördel är att fria termer används, dvs en ämnesordlista behöver inte
konsulteras då ett naturligt icke- kontrollerat vokabulär används. Detta medför emellertid
en del problem. Det fria valet av termer tillsammans med den höga graden av redundans
och uttömmandegrad minskar sökningens precision och effektivitet avsevärt.  Är ett
abstract dock skrivet relativt objektivt, fritt från utsvävningar och alltför hög grad av
subjektivitet, tror vi att det är tillräckligt precist och exklusivt för att fungera som ett
återvinningsverktyg. Tidigare nämnda abstracten i Handikat är ett bra exempel på hur de
kan skrivas.

 6.1.1 Utkast till återvinningsmodell
Här presenterar vi vårt förslag till en användaranpassad modifikation av en
återvinningsmodell. Den är ett utkast utan högre ambitioner. Utformandet av
formfacetten har vi ägnat energi, även den subjektiva facetten för författarens intention
inkluderas men modifieras inte. Formfacettens tudelning markerar en gräns mellan den
vanlige användaren och expertanvändaren, som har behov av mer litteraturvetenskapligt
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förankrade termer. Delfacetterna under strecket skulle kunna bli fler beroende på behovet
av litteraturvetenskaplig fördjupning hos expertanvändaren. Modellens övriga delar är ett
axplock av de facetter ur andra modeller som vi tycker är de mest oproblematiska.

Det är fem facetter vi anser bäst speglar användarnas behov. Till stora delar
överensstämmer dessa med AMP och Andersson & Holsts indexeringsmodell för analys
då vi anser att de speglar användarnas preferenser avseende innehållsliga och
formmässiga element. Skillnaden är att vi utvecklat formfacetten då författarens stil
visade sig vara av vikt i vår undersökning. Framförallt AMP har inte ägnat denna något
större intresse. Likaså genre är av stor betydelse, inte minst för hyllbrowsarna. Genre
bör bestämmas genom innehållsanalysen och ligga till grund för hyllklassifikation.

1. Ämne
1 a) Händelseförlopp
1 b) Agenter
1 c) Objekt och fenomen, konkreta och abstrakta begrepp
1 d) Relationer

2. Ram
2 a) Tid där handlingen utspelas
2 b) Plats där handlingen utspelas

3. Författarens intention
3 a) Författarens budskap
3 b) Känslor författaren vill väcka

4. Form
4 a) Litterär form; avser de vedertagna litterära formerna såsom roman, novell,
dramatik.
4 b) Genre; avser de vedertagna litterära genrerna med möjlighet till expansion, t
ex på det sätt Saarti använt elva, till den lokala samlingen, anpassade genrer.
4 c) Författarens stil; avser generell stil såsom hårdkokt, målande, ironiskt osv.
-------------------------
4 c) Stilriktning; avser stil som kan härledas till litterär epok, exempelvis realism,
naturalism, impressionism, postmodernism m fl.
4 d) Struktur; avser verkets struktur och komposition, författarens bruk av
teman, symboler etc

5. Tillgänglighet
5 a) Läsbarhet/svårighetsgrad
5 b) Fysisk karaktär
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6.2 Hyllklassifikationssystem och exponering
En sak är att på olika sätt tillgängliggöra och informera om innehållet genom de
innehållsanalytiska metoderna i någon form av uppteckning, en annan att direkt exponera
och samla klasser med välkänt innehåll i hyllan. Eftersom hyllbrowsing är den vanligaste
sökstrategin och kanske den för användaren enklaste, bör den innehållsliga och
formmässiga delen av hyllklassifikation lyftas fram i ett återvinningssystem. Trots att
analysen visar att den bibliografiska (författare/titel) sökningen dominerar och skulle
försvåras av hyllklassifikation, tycker vi att information om verkens innehåll enkelt ska
kunna avläsas på plats i hyllan. Då användare bevisligen har innehålls- och
formpreferenser, användare som söker på genre är avsevärd i vår undersökning och
faktiskt den största i Spillers, bör även dessa återspeglas på hyllan.

Varken de enumerativa eller facetterade klassifikationssystemens notationer är lämpliga
för hyll- och bokryggsnotation. Facetterade systems notationer kan innehålla mycket
information om innehåll förutsatt att man kan avkoda dem. De är dock inte lämpliga pga
att de inte är strikt hierarkiska och man kan inte hitta en indelningsgrund som skapar
logiskt sammanhängande sekvenser. De ovan nämnda innehållsanalytiska enumerativa
systemen för skönlitteratur, Burgess’ och Haighs, är inte heller användaranpassade.
Orsaken är att man i sådana enumerativa nödvändigtvis bara kan göra indelningen
grundad på en eller ett par facetter.

Grunden till ett välfungerande innehålls och formanpassat hyllklassifikationssystem tror
vi kan finnas i genreindelning. Antingen kan man, som traditionellt ofta gjorts, välja ett
begränsat antal välkända genrer byggda på en aspekt. Exklusiva klasser skapas och de är
överskådliga i hyllan. Problemet med denna metod är att graden av specificitet är låg och
att många av bokens andra aspekter går förlorade. Indelning i de traditionella genrerna är
också så smal att bara en liten del av samlingen kan omfattas av dem. Eller så kan man
införa flera mindre välkända genrer uttagna på litteraturvetenskapliga grunder och att
klassa böcker i mer än en genre. ”Det viktigaste är att utöka genreindelningen” framkom
från en av bibliotekarierna. Ett försök i Göteborg nämns där ett bibliotek i biblioteket
skapades med skönlitteratur indelade efter ”nya” genrer.

Möjligen kunde man tänka sig en indelning i ett fåtal huvudgenrehyllor med vidhäftande
undergenrer på respektive hylla. Böckerna särskiljs med ryggikoner för den huvudgenre
och undergenre de tillhör. Förklaringar av vad användaren kan vänta sig av de ovanligare
genrerna borde kunna presenteras direkt i hyllan. Svårigheter med fler och uppdelade
genrer är att klara gränser antagligen måste definieras mellan dem med ett klart regelverk
för att undvika subjektiva indelningar. Dessutom kommer mycket mer tid därför måste
läggas på att klassa verken. Är det mödan värt? Kanske inte eftersom två av
undersökningarna Spillers (1980) samt Saartis (1997) tyder på att den traditionella
genreindelningen varit fullt tillfredställande för användare och personal. Kanske är det
genren i sig som är mest intressant för användarna, eller så skulle intresset för ovanligare
genrer öka om man marknadsförde och informerade om dem. Det skulle fortfarande vara
spännande med fler experimentella försök med genrer för att underlätta hyllbrowsing och
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göra den mer informativ. Traditionella genrer bör hursomhelst brytas ut i större
samlingar och utgöra en elementär indelningsgrund.

En form av hyllklassifikation kan exponering av olika slag sägas vara. Analysen visar att
många användare uppmärksammar böcker på biblioteket. Av detta kan man dra
slutsatsen att många låter sig inspireras på plats. Många (30 %) letar inte efter en
speciell bok utan vill ha något som kan underhålla, t ex på semestern (25 %). Därför är
exponeringsåtgärder i olika former ett bra sätt att tillvarata kunskaper om vad som
initierar sökbeteenden. De underlättar även hyllbrowsing för de obestämda användarna
genom sin informativa sida avseende innehåll och form.

I analysen framgår att baksidestexter är ett mycket vanligt sätt för användaren att
informera sig om innehållet. Bokrecensioner och skumläsning är andra faktorer som
också visade sig viktiga, abstracts är en indexeringsmässigt mer kontrollerad variant av
dessa och borde därför med fördel kunna användas som ett sådant informativt verktyg.
Dessa skulle kunna samlas i direkt anslutning till de skönlitterära hyllorna. Om de
exponerades omsorgsfullt borde det leda till att bibliotekets läsfrämjande uppdrag
underlättades. De skulle även hjälpa användaren att hitta vad de söker.

Analysen visar att vänners och familjemedlemmars tips är av betydelse; dock inte
bibliotekariers. Hursomhelst tror vi ändå att tips i alla former är betydelsefulla och skulle
kunna förbättra användarnas återvinningsmöjligheter. TV, film och radio är faktorer som
kan liknas vid tips. Användarna får genom dessa medier uppslag till intressanta böcker.
En form av tips och exponering där bibliotekets användare omedvetet klassificerar
böckerna är genom att placera dem på en återlämningsvagn eller liknande. I analysen
framkommer att detta i Trelleborg är en vanlig hyllbrowsingstaktik. Andra tipsliknande
faktorer som förekommer i Trelleborg är läsbeting kopplade till utbildning,
bokklubbsinformation och semesterläsningstips, exempelvis hade man i Trelleborg
sommaren 2003 en välexponerad sommarbokskista med pocketböcker. Orsaken till
”tipsens” popularitet tror vi kan finnas i det en av bibliotekarierna sa om urval. Urval är
för många en slags kvalitets- eller popularitetsgaranti där det faktum att någon annan läst
boken ökar sannolikheten för att den är läsvärd. Bara det faktum att någon brytt sig om
att göra ett urval fångar besökarens nyfikenhet. Samma princip gäller exponering av
böcker på olika sätt menar samme bibliotekarie. Urvalsprincipen kan därför appliceras
på utställningar byggda kring speciella teman vilket tillvaratar ämnesintresset hos
användarna, vilket i Trelleborgs fall visade sig vara ganska stort (23 %).

Författarskapets betydelse för användarna är stor och författarporträtt, exponering av
dennes verk samt liknande författare borde genom urvalsprincipen kunna leda
användarna vidare. Fördjupning i ett författarskap tillfredsställer användarens
informativa preferenser och initierar vidare sökning. Många söker efter sina
favoritförfattare och för dem skulle utökad genreindelning innebära en försämrad
överblick när man tvingas bryta en författares sekvens i hyllan. Ovannämnda åtgärder
beträffande exponering av författarskap skulle mildra den negativa effekten av detta.



89

Nya böcker är även de viktiga för användarna. De utgör även en stor del av utlånet varför
de bör exponeras. Som fallet är i Trelleborg exponeras de nyanskaffade böckerna endast
en kortare tid. Möjligen kunde de få en längre exponeringstid och ett aktuellt
miniatyrbibliotek skulle kunna skapas inom det större. Detta skulle kräva mer utrymme
på en redan hårt exploaterad yta och dessutom en anpassad cirkulationsrutin.

6.3 Bibliotekarien
Bibliotekarien som flexibelt återvinningsverktyg får inte glömmas bort. Av analysen
framgår att användarna oftast använder bibliotekarien som ett verktyg för bibliografisk
sökning. Även frågor rörande mer innehållsliga element, analytiska söktaktiker, är
bibliotekarien behjälplig med. Den bibliografiska sökningen bör dock en katalog klara av.
Genom bättre tillgänglighet och marknadsföring av dess funktion skulle bibliotekarierna
avlastas och fungera som en expert på biblioteket som återvinningssystem, exempelvis
på samlingens litteratur och placering, kunskapsorganisation i stort och
informationssökning med hjälp av diverse verktyg. Även bibliotekariens kunskaper om
samlingen och litteraturens innehåll, som ett verktyg vid analytisk och analogisk sökning
med tips, skulle bättre kunna utnyttjas. Analysen av användarundersökningarna visar
visserligen att analogisökning är ovanlig vid bibliotekariekonversation. Däremot hävdar
tre av bibliotekarierna att frågor efter något liknande är vanliga, varför det är en söktaktik
som bör ha potential att utvecklas. Genom marknadsföring och synliggörande av
bibliotekariens kompetens och katalogens funktion skulle servicen generellt kunna
förbättras.

Trelleborgs bibliotek är ett exempel på att bibliotekarierna inte utnyttjas optimalt.
Katalogen utnyttjas inte av besökarna, mycket beroende på att katalogdatorn har en
undanskymd plats långt inne i biblioteket. Enligt en av bibliotekarierna fungerar de
dessutom inte alltid. En förutsättning för att låntagarna faktiskt ska använda sig av
katalogen är att de fungerar och har en framträdande plats. Frigörs bibliotekarien från
arbete som användarna själva kan utföra skulle mer tid kunna läggas på frågor av mer
komplicerad natur och frågor som är mer tidskrävande. Bibliotekarien i egenskap av
expert skulle kunna användas dels som sakkunnig och dels som en pedagogisk vägledare.

Bibliotekarien har i referenssamtalet genom empiriska kunskaper om användarnas behov
en möjlighet att stärka sin pedagogiska roll och att styra bibliografiska sökningar till att
övergå i analytiska eller analoga söktaktiker. Den form av söktaktik som Pejtersen kallar
empirisk strategi.

Vi menar inte att man ska beröva besökarna den mänskliga faktorn i systemet.
Rationaliteten får inte drivas så långt att denna glöms bort. Många människor har ett
socialt behov av att bara prata. Bibliotekarien fyller många gånger denna funktion.
Många vill heller inte söka utan eftersträvar den personliga kontakten och går därför
hellre till en bibliotekarie.



90

6.4 Katalogen
Datoriserade kataloger har möjlighet att tillvarata användarnas samlade sökbeteende.
Sökbeteendets initierande faktorer, innehålls- och form preferenser samt det totala
faktiska sökbeteendet kan tas tillvara.   Bibliografisk sökning via katalogposter är den
helt dominer-ande söktaktiken för de som använder katalogen i Trelleborg medan
katalogens potential i övrigt inte utnyttjas.

Mer analytiska söktaktiker såsom att söka med hjälp av ämnesord eller på genre är
ovanliga och kunskapen om indexeringssystemets funktion verkar låg. Pejtersen
undersökning visar dock att sökning på ämnesord med genre är en vanlig taktik.
Testgruppen som utvärderade Boghuset utgjordes dock av ett sökvant klientel. För
gemene man tror vi däremot att kunskaper om ämnesord och indexeringssystem är små.
Kanske kan detta bero på att de är alltför komplicerade och att informationen om dem
inte når fram. Kataloger och OPAC:s skulle behöva förändras i linje med användarnas
behov och göras mer tillgängliga. I vår undersökning nyttjas katalogen sparsamt, men det
är ett mycket viktigt och kraftfullt återvinningsverktyg. Katalogen erbjuder
kombinationer av sökningar som till fullo tillvaratar facetterade klassifikations- och
indexeringssystems potential. Den erbjuder även ypperliga möjligheter att söka i
abstracts. Erbjuds sökning i abstracts i samma gränssnitt som klassifikations- och
indexeringssystem torde katalogen ha potential att bli ett ännu kraftfullare
återvinningsverktyg.

I en datoriserad katalog kan klassifikations- och indexeringssystem genom pedagogiska
gränssnitt göras mer begripliga och användbara. Likt Pejtersens Boghuset kan man
visuellt synliggöra olika ingångar i sådana system. På så sätt finns möjligheter att stärka
innehållsliga och formmässiga element som förbises av användare och som möjligtvis vid
ökad exponering skulle värderas högre och användas flitigare. En förutsättning för ett
lyckat IR-verktyg är att användarna lär sig att hantera det. Här spelar den pedagogiska
bibliotekarien som förevisare av systemet en stor roll och kurser i informationssökning
kan anordnas. För de användare som inte har möjlighet eller lust att använda datorer
spelar bibliotekarien i egenskap av expert en intermediär roll.

Datorer möjliggör även att användarnas hyllbrowsingsbeteende kan tas tillvara, både
avseende söktaktiker och faktorer som initierar sökbeteendet. Genom att, som Pejtersen
föreslår, erbjuda användare en datoriserad katalog som visuellt kan göras hyllimiterande
kan den fås att fungera på ett liknande sätt som då man hyllbrowsar. Ett mervärde till
katalogposten i datorn kan tillföras om recensioner och abstracts finns kopplade till den.
Dels får användaren information om innehållet i verket, men även den
kvalitetsbedömning som ges är viktig för många. Det finns även stor potential för virtuell
simulering av exponerings- och tipsmöjligheter liknande de som beskrivs för den reella
biblioteksmiljön i kapitel 6.2.

Katalogen behöver nödvändigtvis inte vara hyllimiterande. Browsingpreferenser i stort
kan tas ta till vara för dem som vill bläddra sig fram i hierarkier eller facetter, likt i
webbaserade kataloger eller tesaurusar. Två bra exempel på hur man på webben kan



91

bläddra sig fram i ett sorts facetterat återvinningsverktyg för skönlitteratur är
allreaders.com17 (2004) samt whichbook.com18 (2004). Dessa är även goda exempel på
hur ett klassifikations- eller indexeringssystem för skönlitteratur kan göras
användarvänliga, i alla fall i det avseendet att de är uttömmande och erbjuder val av en
rad olika facetter, inklusive de vi identifierat som viktiga. Avancerade sökalgoritmer
borde även kunna erbjudas, likt i Boghuset,  för att tillfredsställa t ex de som söker
analogiskt.

Även de som föredrar bibliotekariekonversation som sökstrategi kan via datorer söka på
samma sätt. Ett exempel är de olika onlinetjänster där bibliotekarier står till användarnas
tjänst. Även ett avancerat AI-program kan tolka direkta frågor och ge tillfredställande
svar. Problemet här är naturligtvis att bibliotekarien inte kan tillgodose en del användares
behov av mänsklig kontakt.

                                                
17 http://www.allreaders.com/
18 http://www.whichbook.net/index.jsp
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7. SLUTSATSER

Hur ser sökbeteendet hos vuxna läsare av skönlitteratur ut?

Vi har identifierat tre relevanta intresseområden avseende vuxna användares beteende i
samband med sökning efter skönlitteratur. De är:

1) Faktorer som initierar användarnas sökbeteende.
2) Faktorer avseende form och innehåll som användarna föredrar. Dessa har potential att
påverka sökbeteendet.
3) Det faktiska sökbeteendet.

De faktorer som visat sig initiera sökbeteendet och som kan generaliseras är:

 Tidigare lästa författare
 Bokrecensioner
 Tips från vänner och familj
 Uppmärksammat en bok på biblioteket
 Läst en intressant beskrivning av författaren och hans verk
 TV, film och radio

Specifika initierande faktorer för Trelleborg och som har potential att generaliseras är:

 Bokklubbstips
 Semesterläsningstips
 Ämnesintresse
 Utbildningsrelaterad läsning

Innehålls- och formfaktorer som bör ligga till grund för ett indexeringssystem och som
belagts med och diskuterats utifrån vår och andra undersökningar är:

 Att boken väcker känslor
 Författarens stil
 Faktainnehåll
 Genre
 Litterär form
 Budskap
 Tillgänglighet
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Det faktiska sökbeteendet avseende söktaktiker som belagts med och diskuterats utifrån
vår och andra undersökningar är:  

 Hyllbrowsing  
Δ Sökning på författare och titel
Δ Läsa baksidestexter
Δ Sökning på genre
Δ Sökning efter nya böcker
Δ Skumläsning

Specifik hyllbrowsingstaktik i Trelleborg som har potential att generaliseras är:
Δ Sökning bland återlämnade böcker

 Katalogsökning
Δ Sökning på författare och titel
Δ Sökning på ämnesord/genre

 Bibliotekariekonversation
Δ Fråga efter författare och titel
Δ Fråga efter innehåll/ämne handling/genre
Δ Fråga efter något liknande tidigare läst
Δ Efterfråga bibliotekarietips

Med grund i dessa uppmätta sökbeteenden kan vi besvara övriga två forskningsfrågor:

Vilka återvinningsverktyg är lämpliga för skönlitteratur avseende
vuxna läsares sökbeteende?
samt
Hur kan sökbeteende hos vuxna läsare av skönlitteratur återspeglas i
bibliotekens återvinningsverktyg?

Då användarnas sökbeteende är mångfacetterat måste även möjligheterna till återvinning
vara det. Därför anser vi att en rad olika återvinningsverktyg därför är lämpliga. Förslag
på återvinningsverktygen presenteras åtföljda av förslag på hur användarnas sökbeteende
ska återspeglas i dessa. Dessa har belagts med och diskuterats utifrån vår och andra
undersökningar.

Vad gäller samtliga återvinningsverktyg bör de utformas utifrån ett empiriskt kartlagt
sökbeteende.

  Klassifikations- och indexeringssystem - bör spegla användarnas
mångfacetterade innehålls- och formpreferenser genom en likaledes
mångfacetterad struktur, inkluderande subjektiva element. Följande fem facetter
bör finnas med i ett klassifikations- och indexeringssystem:
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Δ Ämne
Δ Ram
Δ Författarens intention
Δ Form
Δ Tillgänglighet

För att ta tillvara samtliga fördelar hos olika innehållsanalytiska återvinningsverktyg, bör
användarna på olika sätt ges tillgång till dem. Antingen indirekt med bibliotekarien som
intermediär eller för direktanvändning. De indirekta verktygen med för- och nackdelar är:

Δ  Klassifikationssystem Fördelar: synliggjord struktur genom
notationen, hög precision i sökningen. Nackdelar: begränsat antal
godkända termer/notationer används, termer/notationer kan ej
fritt kombineras, kräver avkodning.

Δ Prekoordinerat indexeringssystem Fördelar: termer i klartext, hög
precision i sökningen, presumtiva sökkombinationer ges.
Nackdelar: Begränsat antal godkända termer används, termer kan
ej fritt kombineras.

De direkt användbara verktygen med för- och nackdelar är:

Δ  Postkoordinerat indexeringssystem Fördelar: termer i klartext,
termer kan fritt kombineras, uttömmandegraden är stor vilket ger
hög recall, ett obegränsat antal termer kan tilldelas ett verk och
bättre spegla användarnas innehålls- och formpreferenser.
Nackdelar: risk för låg precision i sökningen på grund av den höga
uttömmandegraden.

Δ  Abstracts Fördelar: termer i klartext, fria termer kan fritt
kombineras, uttömmandegraden är stor vilket ger hög recall, ett
obegränsat antal termer kan tilldelas ett verk och speglar bättre
användarnas innehålls- och formpreferenser.  Nackdelar: stor risk
för låg precision i sökning på grund av den höga
uttömmandegraden och användningen av fritt vokabulär

  Hyllklassifikation och exponering - hyllklassifikationen bör förutom
användarnas bibliografiska (författare/titel) sökpreferenser även tillgodose
användarnas innehålls- och formpreferenser. Genreindelning är ett sätt. I första
hand traditionella genrer som är välkända för användarna och bibliotekarierna och
fungerar som en gemensam referensram.

Exponering i olika former kan ses som en form av hyllklassifikation.
Exponeringsåtgärder återspeglar både faktorer som initierar sökbeteendet och
hyllbrowsingstaktiker där den innehållsliga sidan är användarnas huvudintresse.
Även den för användarna viktiga urvalsprincipen utnyttjas. Exponering av
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följande faktorer kan vidtas, med fördel i anslutning till bibliotekets skönlitterära
samling:

Δ  Bokrecensioner och abstracts - främst innehålls- och
formpreferenser tillvaratas.

Δ  Tips i olika former (TV, film och radio, semesterläsning,
bokklubbsinformation, läsbeting från utbildning, återlämnade
böcker (specifikt för Trelleborg)) - faktorer som initierar
sökbeteendet samt innehålls- och formpreferenser tillvaratas.

Δ Författarbeskrivningar och innehållsteman - faktorer som initierar
sökbeteendet samt innehålls- och formpreferenser tillvaratas.

  Bibliotekarier - bör i första hand tillgodose användarnas innehålls- och
formpreferenser och inte de bibliografiska sökpreferenserna. Bibliotekarien som
flexibel resurs tas på så sätt bättre tillvara. Då tas även bibliotekariens
intermediära och pedagogiska kompetens som expert på biblioteket som
återvinningssystem bättre tillvara.

 Datoriserade kataloger, OPAC:s - har möjlighet och bör tillvarata användarnas
samlade sökbeteende. I datoriserade kataloger kan sökbeteendets initierande
faktorer, preferenser avseende innehåll och form samt det totala faktiska
sökbeteendet tillvaratas. Detta genom att:

Δ  Implementera användaranpassade mångfacetterade
klassifikations- och indexeringssystem inkluderande abstracts,
tillvaratar innehålls- och formmässiga preferenser.
Bibliografiska katalogposter, tillgång till tesaurus och
ämnesordslista samt utökade sökfunktioner tillvaratar även det
faktiska sökbeteendet (avseende sökstrategierna
bibliotekariekonversation och katalogsökning) med följande
söktaktiker: bibliografisk, analytisk, analogisk samt browsing.

Δ Göra katalogen mer lättillgänglig fysiskt och mer användarvänlig
med hjälp av pedagogiskt gränssnitt.

Δ Virtuellt efterlikna hyllan i katalogen, då tillvaratar man samtliga
taktiker inom strategin hyllbrowsing.

Δ Exponeringsåtgärder implementeras och utvecklas, vilket gör att
initierande faktorer tas till vara.

7.1 Vidare forskning
Fortfarande behöver en hel del forskning bedrivas för att kunna tillfredställa användarnas
behov av skönlitterära böcker. Mer empiriskt grundad forskning i olika kontexter
behöver göras för att få en så komplett bild av användarnas sökbeteende och preferenser
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vad gäller skönlitteratur.  Detta inkluderar även  utvärdering av användarnas värderingar
av befint-liga system.

Inte minst gäller det att få en bild av användarnas aktiva sökbeteende. De modeller som
existerar beskriver den aktiva sökningen med sökstrategier och söktaktiker i en
problemlösande kontext. Den skönlitteräre läsarens aktiva sökning ser inte ut på det
sättet. Kunskaper om denna form av sökbeteende är därför nödvändig för att kunna
utforma optimalt användaranpassade återvinningsverktyg. Även forskning rörande det
mer generella sökbeteendet, forskning som bedrivs inom ”Information behaviour”
behöver studeras. Exempelvis faktorer som initierar sökbeteendet kan dras nytta av
biblioteken på många sätt och skulle säkert vara till hjälp för låntagarna.

Även beträffande återvinningsverktygen behöver ytterligare studier bedrivas. Hur man
ska beskriva och på bästa sätt tillgängliggöra subjektiva aspekter av skönlitteraturens
form och innehåll är fortfarande problematiskt. Svårigheterna med att tillgängliggöra lyrik
och poesi som är extremt subjektiv, torde här utgöra den svåraste utmaningen.

Att studera och lära sig av de relativt sofistikerade bokhandlar och kommersiella
återvinningssystem för skönlitteratur som finns på Internet kanske skulle bringa klarhet i
frågan. Om inte annat skulle forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap
vinna på ett samarbete med dessa då man har mångårig erfarenhet inom området.
Datoriserade lösningar verkar ha en nästan outtömlig utvecklingspotential, varför ett
sådant samarbete på sikt skulle vara fruktbart.

En förutsättning för att tillgodose användarnas samlade behov vad gäller tillgång till form
och innehåll är att indexeringen är standardiserad. Den nationella ämnesordslista som
Svensk Biblioteksförening utarbetat är därför mer än välkommen. En liknande lista med
utarbetad genreindelning för hyllklassifikation kunde lösa problemen med lokala
varianter och det grundläggande problemet att få ett heltäckande system. Inom det
området finns utrymme för experiment och något slags pragmatisk bedömning av ökad
resursåtgång för biblioteken vid en sådan satsning på ett specialiserat återvinningssystem
för skönlitteratur.

Återvinning av skönlitteratur är tillräckligt olik facklitteraturens dito, förmodligen kräver
det ett separat specialiserat återvinningssystem. Det bör bestå av användaranpassade
system för indexering, klassifikation, hyllklassifikation och exponering och ha en egen
del av sökmöjligheter i katalogen. En avslutande fråga är givetvis hur stark efterfrågan
efter ett specialiserat skönlitterärt återvinningssystem är i biblioteksvärlden, när det
kräver en ganska radikal omställning och högre arbetsbörda för både indexerare och
bibliotekarier. Men har man inställningen att det är användaren som faktiskt berättigar
bibliotekariernas existens skulle säkerligen ett sådant problem lösas.
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 Bilaga 1

1. Är Du Man?     __ Kvinna?  __

2. Hur gammal är Du? ……år

3. Vad gör Dig intresserad av att läsa en skönlitterär bok?
(Flera alternativ får kryssas i)
Du är inte ute efter någon speciell bok utan vill i första hand underhållas __

Du har sett och hört om boken på TV/film/radio __

Du har läst bokrecensioner i tidningar __

Du har fått tips från vänner eller familj __

Du har läst en intressant beskrivning av författaren och hans böcker __

Du har fått tips via bokklubbar __

Du vill gärna läsa en bok av en författare du läst förut __

Du har fått i uppgift/inspirerats att läsa en bok av skola/annan utbildning __

Du är med i en läsecirkel __

Du har sett en intressant bok på biblioteket __

Du har fått tips från bibliotekarier __

Du vill ha en bra bok att läsa på semestern __

Du är intresserad av ett speciellt ämne och vill därför ha en skönlitterär bok som handlar
om exempelvis andra världskriget eller utspelar sig i ett specifikt land __

Något annat, i så fall vad?
…………………………………………………………………………………………
    
……………………………………………………………………....................................

4. Vad är viktigt för ditt val av en skönlitterär bok?
(Ringa in endast ett alternativ, 1= inte alls viktigt, 2= oviktigt, 3= ganska viktigt, 4=
viktigt, 5= mycket viktigt)

a) Hur viktigt är faktainnehållet för Dig, t ex tid och plats för handlingen, huvudpersoner
eller miljöer?
1 2 3 4 5

b) Hur viktigt för Dig är det att boken väcker känslor, t ex att boken är spännande,
romantisk, rolig, sorglig etc.?

1 2 3 4 5
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c) Hur viktigt är det för Dig att boken har något budskap, t ex att boken är politisk,
filosofisk?

1 2 3 4 5

d) Hur viktig är författarens stil eller sätt att skriva för Dig, t ex detaljerade miljö- och
personbeskrivningar, poetiskt, kärnfullt etc.?

1 2 3 4 5

e) Hur viktigt är genre för Dig, t ex historisk roman, science fiction, deckare etc.?

1 2 3 4 5

f) Hur viktig är litterär form för Dig, t ex roman, novell, lyrik etc.?

1 2 3 4 5

g) Hur viktig är en specifik författare för Dig, oavsett ovanstående egenskaper. Skulle
exempelvis allt av Din favoritförfattare vara intressant?  

1 2 3 4 5

h) Hur viktigt är bokens tillgänglighet för Dig, t ex att boken är lättläst, har stora
bokstäver etc.?

1 2 3 4 5

5. Hur söker Du efter böcker på biblioteket?

a) Brukar Du söka i bibliotekets katalog? Ja __   Nej __

Om ja, söker du på (flera alternativ kan ifyllas):
Författare/titel? __

Genre? __

Fritext? __

Ämnesord? __

Om Du söker med hjälp av ämnesord, hur nöjd är Du med böckerna du hittar? (1=
missnöjd, 5= mycket nöjd)

1 2 3 4 5

b) Brukar Du fråga bibliotekarien när du söker efter böcker? Ja __ Nej __

Om ja, frågar Du efter:
Författare/titel? __
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Innehåll/ämne/handling/genre? __

Nya böcker __

Något liknande du tidigare läst? __

Ett boktips? __

c) Går Du direkt till hyllorna? Ja __ Nej __

Om ja, hur går Du till väga för att hitta det du söker?
Du letar efter författare/titel __

Du söker inom genrer __

Du letar på nya böcker-hyllan __

Du letar bland återlämnade böcker __

Du ”skumläser” och bläddrar i böckerna __

Du läser baksidestexter __

Du väljer böcker med snyggt omslag __

6. Hur svårt tycker Du att det är att hitta böckerna Du söker på
skönlitteraturavdelningen?
(1= lätt, 5= mycket svårt)

1 2 3 4 5

7. a) Vad fick Dig intresserad av den bok Du senast lånade på biblioteket?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........................................

b) Hur sökte Du efter den boken?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 2

 Frågeschema intervjuer

1. Vad tror du sätter igång och styr läsarnas läsbehov?

2. I vilken grad tror Du biblioteket kan bli bättre på att väcka låntagarnas läsbehov?

3. Vad efterfrågas vad gäller skönlitteratur?
Frågar låntagarna utifrån bibliografiska fakta som författare och titel?
Frågar låntagarna efter formmässiga aspekter som lättlästa böcker eller nya böcker?
Frågar låntagarna efter genre?
Eller är låntagarna än mer innehållspecifika och efterfrågar exempelvis platser där
handlingen utspelas eller specifika karaktärer?
Annat som efterfrågas?

4.Kan man säga något generellt om olika användargruppers sökbeteende?

5.Hur utnyttjar låntagarna befintliga återvinningsverktyg?

6. Hur uppfattar eller hur tror Du att användarna uppfattar återvinningsmöjligheterna
vad gäller skönlitteratur? Och hur uppfattar Du dessa återvinningsmöjligheter?
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 Bilaga 3

Trelleborgs biblioteks skönlitteraturbestånd och utlån 1996 indelat efter
litterär form

T y p  a v
skönlitteratur

Bestånd % av skönlitteratur-
beståndet

Utlån % av utlån av
skönlitteratur

Romaner 9157 66,6% 33558 62,8%
Noveller 861 6,3% 1627 3%
Essäer 47 0,3% 63 0,1%
Science Fiction 302 2,2% 769 1,4%
Deckare 1678 12,2% 10591 19,8%
Thriller 807 5,9% 5639 10,6%
Dikter 749 5,5% 994 1,9%
Pjäser 142 1% 192 0,4%
Summa 13743 100% 53433 100%

Källa: Gisselqvist, 1996.
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 Bilaga 4

 Stickprovets sökstrategier indelat efter ålder och kön

Sökning i katalogen indelat efter 
åldersgrupp
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