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Inledning 

I bibliotekens kataloger är bibliografisk information som författare och titel 
den främsta ingången till skönlitteratur. Möjligheten att söka romaner som 
utspelar sig i en viss miljö eller behandlar en specifik problematik är 
begränsad. Ofta är nätbokhandlarnas webbsidor mer användarvänliga och har 
fler sökmöjligheter. Detaljerad klassificering och indexering har främst 
fokuserat på facklitteratur medan skönlitteratur endast grovindelats efter språk 
och ursprungsland. SAB-systemet inkluderar visserligen ett fåtal tilläggs-
beteckningar för form, och på enskilda bibliotek låter man ibland hyll-
uppställningen reflektera genre, men samtidigt som att alltmer avancerade 
söksystem har utvecklats för facklitteratur ligger det nära till hands att tycka att 
skönlitteraturen har blivit något eftersatt. En förändring är dock i sikte, och 
inom såväl svensk som internationell forskning har man under senare tid upp-
märksammat ett behov av nya söksystem. 

Vid Svensk Biblioteksförening finns numera en specialgrupp för 
indexering av skönlitteratur som bildats i syfte att producera en ämnesordslista. 
Meningen är att listan ska kunna fungera som en nationell standard precis som 
databasen Svenska ämnesord gör för facklitteratur. Våren 2003 publicerades en 
ämnesordslista med tillhörande handledning i en remissupplaga som underlag 
för vidare diskussion.1 Samtidigt publicerades även en lista speciellt avsedd för 
barn- och ungdomslitteratur. En tidigare försöksupplaga cirkulerade även 
under 2002. Den fullständiga titeln på remissupplagan är Att indexera 
skönlitteratur: vuxenlitteratur: ämnesordslista, men för enkelhetens skull 
hänvisar jag också till den som Att indexera skönlitteratur, alternativt 
”Biblioteksföreningens ämnesordslista”, eller endast ”ämnesordslistan”. 

I uppsatsen tittar jag närmare på hur den nya ämnesordslistan är utformad, 
vilken sorts indexering som är möjlig utifrån denna lista, samt diskuterar några 
av de hjälpmedel indexeraren har tillgång till i sin ämnesanalys. Jag presenterar 
                                                 
1 Att indexera skönlitteratur: vuxenlitteratur: ämnesordslista, 2003, 
http://www.biblioteksforeningen.org/dpdata/nyheter/00767/files/amnesordvuxen.pdf (2003-10-13). 
Remisstiden gick ut den 31 oktober 2003. 
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också några av de tongivande teorierna kring just indexering och klassificering 
av skönlitteratur och väger ämnesordslistan mot dessa. 

Förutom att studera Att indexera skönlitteratur undersöker jag också hur 
recensioner kan användas i indexeringsarbetet. I handledningen till Att 
indexera skönlitteratur framhålls att indexeringen ofta blir bättre om 
bibliotekarien har läst boken i fråga, men då detta inte alltid är möjligt 
framhålls recensioner som ett hjälpmedel. Vid egna indexeringsförsök har 
listans utformare använt sig av Bibliotekstjänsts recensioner som finns i 
databasen Litt-info.2 Även flera av de teoretiker vars tankar jag presenterar 
längre fram i uppsatsen nämner litteraturkritik och recensioner som källor där 
romaners innehåll kan återhämtas i koncentrat, och där man kan få inspiration 
till lämpliga indexeringstermer. 

Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken sorts indexering som är möjlig 
utifrån Att indexera skönlitteratur i sin nuvarande form, samt hur recensioner 
kan användas som redskap i indexeringsarbetet. I uppsatsen provindexeras ett 
antal romaner utifrån recensioner hämtade i databasen Litt-info, samt 
recensioner ur dags- och kvällspress. Här undersöker jag också konsensus, det 
vill säga om det i recensionerna går att finna en delad mening om romanernas 
innehåll och betydelse. Detta då konsensus kan ses som ett mått på objektivitet. 
Syftet blir därmed även att jämföra Litt-infos och pressens recensioner som 
källor för ämnesord, samt att utröna om en indexering utifrån dessa källor kan 
göra anspråk på att inte vara alltför subjektiv. 

I litteraturen kring indexering och klassificering av skönlitteratur kan man 
avläsa en spänning mellan en strävan att representera texter på ett objektivt 
sätt, samt uppfattningen att en tolkning är oundviklig och att indexering i sig 
själv är en form av subjektiv analys. Flera av de teorier som diskuteras längre 
fram i texten bygger på att en representation av skönlitteratur måste ske utifrån 
flera aspekter och ta fasta på såväl konkret som abstrakt innehåll, medan andra 
menar att en indexering som endast fokuserar på textens konkreta ”fakta” är att 
föredra. Detta då man menar att endast denna typ av innehåll går att 
representera på ett objektivt vis. Utan att ha ambitionen att finna ett definitivt 

                                                 
2 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 7. 
http://www.biblioteksforeningen.org/dpdata/nyheter/00767/files/handled.pdf (2003-10-13). 
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svar på denna komplexa fråga kommer jag i uppsatsen också att diskutera 
vilken sorts indexering som faktiskt är möjlig utifrån dessa antaganden. 

De konkreta frågor jag utgår ifrån i mitt arbete är: 

1. Vilken sorts indexering är möjlig utifrån recensioner i Litt-info, dags- och 
kvällspress och de termer som Att indexera skönlitteratur tillhandahåller. 

• hur svarar denna indexering mot teorier i ämnet? 

• Möjliggör dessa hjälpmedel en indexering av både konkret och abstrakt 
innehåll? 

2. Lyfts samma typ av innehåll fram i Litt-infos och pressens recensioner? Är 
det någon skillnad mellan antal och typ av indexeringstermer som går att 
skapa utifrån dessa? 

3. Går det i källorna att finna en rådande uppfattning gällande romanernas 
innehåll och betydelse?  

• Gäller detta i sådana fall endast skönlitteraturens konkreta element, 
eller råder även viss konsensus gällande abstrakta och tematiska 
nivåer? 

4. Förmår en ”objektiv” indexering som endast tar fasta på faktaliknande 
innehåll att representera skönlitterära texter, och är denna typ av 
indexering att föredra?  

Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras ett par olika system för beskrivning och återvinning 
av skönlitteratur samt teorier i ämnet som har relevans för mitt arbete. Kapitlet 
avslutas med en kort sammanfattning av mina teoretiska utgångspunkter. Här 
blandar jag teorier gällande både folk- och forskningsbibliotek. Tyngdpunkten 
i Att indexera skönlitteratur ligger visserligen på folkbiblioteksanvändare, men 
målsättningen är att ämnesordslistan även ska kunna användas av forsknings-
bibliotek.3 Då många bibliotek med blandade användargrupper sam-
katalogiserar sina samlingar anser jag själv att en samlad ämnesordslista är att 
föredra. Kanske kommer man att indexera olika på olika bibliotek, men 
verktyget är ändock detsamma. 

                                                 
3 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 5. 
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System för beskrivning och återvinning av skönlitteratur 
Ett av de mer omfattande systemen för beskrivning och återvinning av skön-
litteratur har skapats av danskan Annelise Mark Pejtersen. Hennes Analysis 
and Mediation of Publications (AMP) är avsett för folkbibliotek. Systemet är 
konstruerat utifrån studier av interaktionen mellan låntagare, bibliotekarier och 
senare även databassystem. Dessa undersökningar visar att låntagare tenderar 
att karaktärisera en boks innehåll från flera olika vinklar, och Pejtersen drar 
därför slutsatsen att ett system för återvinning av skönlitteratur måste ta hänsyn 
till flera dimensioner. I AMP beskrivs därför skönlitteraturen utifrån 
dimensionerna 1. Ämne, 2. Ram, 3. Författarintention, och 4. Tillgänglighet. 4

Pejtersens metoder har sedan använts i utvecklingen av databassystemet 
Book House för danska folkbibliotek, vilket beskrivs i publikationen Subject 
Access to Scandinavian Fiction Literature.5 Här beskrivs dimensionerna något 
annorlunda än ovan, men grundmeningen är ändock densamma: 

1. Författarintention och mål: Förmedling av information, idéer och känslo-
mässiga upplevelser. Författarens politiska och kulturella hemmahörighet, 
samt anslutning till paradigm. 

2. Generella och specifika ämnen: Ram (tid, plats och miljö). Specifika 
händelser och handlingsförlopp. Psykologiska och sociala fenomen. 
Personer, karaktärer, institutioner, djur och föremål. 

3. Berättarstil och presentation: Literärt format, genre, nivå och 
svårighetsgrad, samt fysiskt format. 

4. Publikationen: Bibliografiska data.6

Varje dimension har flera underkategorier till vilka man i sin tur kan foga 
många möjliga ämnesord. Då användarens behov ofta återfinns i flera 
dimensioner beskrivs böckerna i samtliga dimensioner och kategorier där dessa 
kan tänkas sökas. Det är ett facetterat system som är utbyggbart utan att man 
riskerar att rubba en formell logisk struktur.7 Det är alltså möjligt att tillföra 

                                                 

 

4 Pejtersen, Annelise Mark & Austin, Jutta, 1983, ”Fiction Retrieval: Experimental Design and 
Evaluation of a Search System Based on Users’ Value Criteria (Part 1)”, s. 233 ff. Initialt konstruerade 
Pejtersen sitt system utifrån studiet av 300 konversationer mellan låntagare och bibliotekarier. 
5 Pejtersen, Annelise Mark m.fl., 1996, Subject Access to Scandinavian Fiction Literature: Index 
Methods and OPAC Development. 
6 Pejtersen m.fl., 1996, s. 24. Dimensionerna återges här i min egen översättning och i förenklad form. 
7 Ett facetterat indexeringssystem bygger på att man ordnar indexeringstermer systematiskt i 
huvudklasser och att underindelningar görs genom tillägg efter de olika egenskaper som kan tänkas vara 
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nya dimensioner och kategorier om nya användarbehov skulle upptäckas i 
framtiden. Till skillnad från den överordnade facettkonstruktionen är däremot 
ämnesordsdelen ordnad som en traditionell hierarkisk tesaurus.8

Pejtersen menar att skönlitteratur måste behandlas annorlunda än fack-
litteratur. Detta då skönlitteraturens främsta funktion inte är att förmedla fakta. 
Som läsare kan man närma sig ett skönlitterärt verk på flera sätt och det är 
därför lämpligt med en mångdimensionerad beskrivning som lyfter fram olika 
aspekter. Typiska funktioner hos skönlitteratur är att förmedla känslor och att 
kommunicera åsikter och inställningar. Detta är saker som kan vara föremål för 
subjektiva tolkningar, men enligt Pejtersen visar låntagarnas frågor att det ändå 
är viktigt att försöka inkludera dessa element i ett söksystem. I de fall en 
neutral och objektiv analys inte är möjlig kan man istället försöka uppfatta 
textens element utifrån flera synvinklar. Dessutom kan känslor och annat i 
texten som är öppet för tolkningar också beskrivas med breda och ”vaga” 
termer där viss konsensus råder om betydelse. Beskrivning i 
indexeringssystemets övriga dimensioner kan sedan ge mer detaljskärpa åt 
dessa ”vaga ” begrepp.9 Detta tolkar jag som att de konkreta ämnesorden får 
fungera som ankare för de abstrakta ämnesorden, vars betydelse i viss mån får 
bestämmas av sammanhanget. 

Samma tankar återkommer när Pejtersen diskuterar en inkludering av för-
fattarens intention, mål, värderingar och idéer. Detta bör alltid göras i samband 
med att man också nämner författarens anknytning till paradigm, religösa, 
kulturella och politiska rörelser, samt att man försöker placera författaren i sitt 
litterära sammanhang. Detta kan vara saker som beröring med litterära rörelser 
och verkets plats i litteraturhistorien. En inkludering av författarintention är 
dock inte obligatorisk och ska enligt Pejtersen endast göras i de fall då sådana 
värderingar är explicit uttryckta, eller utläsbara i författarens argumentation 
eller i behandlingen av ämnen. Då den huvudsakliga målgruppen är vanliga 
användare och inte litteraturvetare betonas också att den här typen av analys 
inte får ta för stor plats, samtidigt som det är viktigt att det framgår om 

 
möjliga i ämnet. Facettbegreppet inom indexering och klassificering härstammar från Ranganathan som 
grupperade kategorier av facetter kring begreppen personlighet, material, energi, plats och tid (förkortat 
PMEST). Benito, Miguel, 2001, Kunskapsorganisation, s. 239 f. 
8 Pejtersen m.fl., 1996, s. 21 ff. 
9 Pejtersen, Annelise Mark & Austin, Jutta, 1984, ”Fiction Retrieval: Experimental Design and 
Evaluation of a Search System Based on Users’ Value Criteria (Part 2)”, s. 25 ff. Som exempel på vaga 
begrepp nämns här demokrati och frihet. Medan demokrati i sig kan tolkas på olika vis blir det genast 
mer konkret om vi specificerar att det är demokrati i den form den praktiserades i antikens Grekland som 
avses. 
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författarens syfte är att förmedla idéer eller om det istället handlar om en 
berättelse av mindre krävande karaktär som behandlar samma ämne.10

Kanadensiskan Clare Beghtol har ett något annorlunda angreppssätt i 
utformandet av sitt Experimental Fiction Analysis System (EFAS). Till skillnad 
från Pejtersen avser Beghtol inte att sammanfatta och beskriva vad texten 
handlar om. Istället är EFAS ett försök att via klassifikationskoder i kombina-
tion med ämnesord möjliggöra en detaljbeskrivning av skönlitteraturens 
innehåll i form av ”data”.11 Även här beskrivs skönlitteraturen utifrån olika 
facetter. Dessa är: 

1) Characters, including narrator(s): beings that exist, act and/or participate in the 
fictional world; 

2) Events, including human and non-human acts and/or events: occurrences and/or 
happenings in the fictional world; 

3) Spaces: geographic places and/or locations in the fictional world; and 
4) Times: temporal units in the fictional world.12 

Beghtol menar att man bör undvika tolkningar och istället koncentrera sig på 
att urskilja skönlitteraturens faktaliknande och någorlunda konstanta element. 
Detta för att skönlitterära texter kan uppfattas på olika sätt utifrån vem som 
läser dem. Enligt Beghtol utgörs dessa element av just de fyra kategorier som 
redovisats ovan (Characters, Events, Spaces, Times), vilka hon kallar för skön-
litteraturens ”datakategorier”. Utifrån antagandet att de flesta läsare uppfattar 
denna typ av innehåll på liknande sätt menar hon att det är just detta som är 
lämpat att lyfta fram i ett återsökningssystem. I hennes egna ord: ”one can 
assume that people will have little trouble telling a character from an event 
from a place from a time”.13 EFAS sammanfattar därför inte handling och tema, 
och vad texten handlar om. Ambitionen är här endast att lyfta fram innehåll i 
form av ”data”.14

Det är rädsla för subjektiva bedömningar som får Beghtol att utesluta 
möjligheten att beskriva vad skönlitteraturen handlar om. Det finns visserligen 
utrymme att inom de olika kategorierna inkludera något om textens ämnen, 
men då endast som inslag i texten. Att en skönlitterär text kan läsas på olika 
sätt är en sanning lätt att ansluta sig till, men det känns ändå lite märkligt att 

                                                 
10 Pejtersen & Austin, 1984, s. 28-32; Pejtersen m.fl., 1996, s. 27 ff. 
11 Beghtol, Clare, 1994, The Classification of Fiction: the Development of a System Based on Theoretical 
Principles, s. 159. 
12 Beghtol, 1994, s. 125 ff. 
13 Beghtol, 1994, s. 140. 
14 Beghtol, 1994, s. 125 ff. och s. 159. 
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reducera skönlitteraturen till objektiva ”data”. I litteraturen i ämnet delar man 
generellt synen på läsupplevelsen som en delvis subjektiv företeelse utan att 
som Beghtol ta avstånd ifrån att beskriva vad texten handlar om. Istället menar 
man att en sammanfattning av textens teman är både viktig och möjlig. 
Pejtersens AMP-system som beskrivs ovan och som skapats utifrån låntagarnas 
frågor visar att denna typ av beskrivning är av intresse för låntagarna. Längre 
fram i texten kommer jag också att presentera fler teoretiska perspektiv 
gällande just detta. 

I den engelskspråkiga delen av världen finns också sedan 1990 en skrift 
utgiven av American Library Association med anvisningar för beskrivning av 
skönlitteratur.15 Detta är inte ett system i sig, utan en samling riktlinjer och 
genrebeteckningar avsedda att användas ihop med Library of Congress Subject 
Headings (LCSH), det vill säga de ämnesord som annars främst används för 
facklitteraturen. Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction 
and Drama etc. består i huvudsak av genrebeteckningar ordnade i form av en 
tesaurus med hänvisningar till bredare, smalare och liknande termer. Här finns 
också anvisningar för att beskriva plats, miljö och personer. För att beskriva 
övrigt innehåll och teman är man som sagt hänvisad till LCSH i den mån 
lämpliga termer där finns för denna typ av innehåll. 

I Finland finns sedan 1996 en ämnesordslista för skönlitteratur som går 
under namnet Kaunokki. Här beskrivs skönlitteraturen utifrån facetterna 
1. Genre, 2. Händelser, motiv och tema, 3. Aktörer, 4. Plats och 5. Tid. Jarmo 
Saarti som varit en av nyckelpersonerna i utvecklingen av denna 
ämnesordslista menar att ett system som svarar mot läsarnas önskemål måste 
vara mångfacetterat och inkludera värdeladdade aspekter som man traditionellt 
har undvikit i indexeringsarbetet. Här stöder han sig på Pejtersens 
användarstudier, samtidigt som han medger att det är just ”författarintentionen” 
som är den mest problematiska aspekten i Pejtersens system eftersom den 
tolkas ur indexerarens perspektiv. Detta blir särskilt märkbart när det gäller att 
sätta ord på de känslor som författaren antas vilja förmedla.16 

Det har publicerats flera magisteruppsatser om indexering av skönlitteratur 
under senare år. Nedan redogör jag för två av dessa vilka gränsar till mitt 
ämne. Den ena är Erika Savocas studie av hur skönlitteratur används i ett antal 

                                                 
15 Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, etc., 2000. 
16 Saarti, Jarmo, 2002, ”Aspects and Methods of Fictional Literature Knowledge Organization” 
http://150.146.20.223/operaArte/Saarti.html (2003-11-12). Kaunokki finns också i en svenskspråkig 
version och går då under namnet Bella: specialtesaurus för skönlitteratur. 
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svenska doktorsavhandlingar.17 Savoca jämför avhandlingarnas nyckelord med 
möjliga termer ur en tidigare version av Biblioteksföreningens ämnesordslista 
för att se hur väl de stämmer överens. Hon studerar också hur skönlitterära citat 
behandlas i avhandlingarna. Utifrån biblioteks- och informationsvetenskapens 
relevansteorier för hon sedan en diskussion om hur väl ämnesorden beskriver 
författarnas informationsbehov, och huruvida de initialt skulle ha varit 
behjälpta av listans termer för att finna den litteratur de använt sig av. Hon 
konstaterar att många samband finns när det gäller det konkreta, men att flera 
av författarna också använder sig av skönlitterärt material utan konkreta 
kopplingar till avhandlingarnas ämnen. Sambanden är i dessa fall svårare att 
etablera via de ämnesord som bjuds. 

Annika Eliasson undersöker i sin magisteruppsats hur ett antal romaner 
indexerats i Mölndals Stadsbiblioteks katalog, samt föreslår ett antal förbätt-
ringar.18 Detta gör Eliasson utifrån teorier om facettklassifikation inom ämnet 
kunskapsorganisation, genreteorier inom ämnet litteraturvetenskap, samt 
utifrån Hans Jørn Nielsens tankar om fördelen med att använda litteratur-
vetenskapens metoder i indexeringsarbetet. 

Teorier om textens nivåer 
En skönlitterär text består av konkreta och abstrakta nivåer i samverkan. En 
roman innehåller generellt referenser till konkreta saker som platser, namn, tid, 
saker och händelser, samtidigt som den också förmedlar och beskriver känslor 
och psykologiska tillstånd som exempelvis kärlek, utanförskap och sorg. 
Analyserad på olika nivåer kan en text också få olika betydelser. Susan Hayes 
urskiljer tre nivåer vilka kan samexistera i en roman: ”the literal, the symbolic, 
and the thematic”.19 Hon exemplifierar med romanen Howards End av E. M. 
Forster. På den bokstavliga nivån består romanen av en berättelse om en 
kvinna som testamenterar sitt hus till en bekant istället för sin familj. Romanen 
handlar här om ett ändrat testamente och om rättmätiga arvingar. På den andra 
nivån drivs berättelsen inte enbart av handling, utan också av symboler, och 
själva huset ”Howards End” kan här ses som en symbol för England. På den 

                                                 
17 Savoca, Erika, 2003, Indexering av skönlitteratur på forskningsbibliotek – skönlitteraturen i svenska 
doktorsavhandlingar. 
18 Eliasson, Annika, 2002, Indexering av skönlitteratur i teori och praktik: vad kan forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och litteraturvetenskap tillföra praktiken? 
19 Hayes, Susan, 1992, ”Enhanced Catalog Access to Fiction: A Preliminary Study”, s. 445. 
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tredje nivån kan romanen slutligen ses som en berättelse om Englands öde som 
ställer frågan ”Vem ska ärva England?”.20

En analys av den här typen är kanske inte möjlig i indexeringen, såtillvida 
man inte redan har tillgång till tolkningar av texten. Frågan är också om en 
sådan indexering i alla lägen är önskvärd. Hayes exempel, om än kanske något 
extremt, tjänar dock att illustrera närvaron av olika nivåer. 

Sara Shatford om beskrivning av bilder 
Skönlitteraturens mångtydighet liknar konstverkets och dess innehåll kan 
liksom bildens användas på olika sätt. Därför är Sara Shatfords teorier kring 
bildindexering och klassificering intressanta i sammanhanget. Hon utgår ifrån 
antagandet att en bild kan innehålla flera olika typer av information och 
skriver: 

the delight and frustration of pictorial resources is that a picture can mean different things 
to different people. Imagine, for example, a seventeenth century Dutch still-life of tulips 
in a vase. A painter, an art historian, a social historian, a botanist and a potter would all 
obtain different (but not incompatible) information from such an object.21

Shatford försöker skapa en modell som möjliggör en indexering på flera nivåer 
och därigenom tillfredsställa flera typer av behov och användare. En sådan 
indexering kan kanske göra ovan nämnda bild av tulpan i vas sökbar för såväl 
konstnären, konsthistorikern, historikern, botanisten och keramikern. 

Shatford utgår i sin tur från Erwin Panofskys metod för att analysera ett 
konstverks tre betydelsenivåer. Dessa är den preikonografiska, den 
ikonografiska, och den ikonologiska. På den preikonografiska nivån beskriver 
man bildens primära och omedelbara betydelse. Denna kan i sin tur delas in i 
en beskrivning av faktiskt och känslomässigt uttryck. Allt som krävs för att 
känna igen innehållet på denna nivå är en viss praktisk livserfarenhet. Det 
faktiska innehållet kan här exempelvis vara en man som lyfter på en hatt, 
medan det känslomässiga uttrycket kan vara verkets stämningsläge som en 
sorgfylld gest eller en varm hemmaatmosfär. Skillnaden mellan faktainnehållet 
och det känslomässiga uttrycket kan också beskrivas som ”Of” och ”About”. 
”Of” representerar det konkreta och beskriver vad bilden består av, medan 
”About” representerar det mindre handfasta som stämningslägen, känslor och 
begrepp och beskriver vad bilden handlar om eller uttrycker. Det förra är 

                                                 
20 Hayes, 1992, s. 445. 
21 Shatford, Sara, 1986, ”Analyzing the Subject of a Picture: A Theoretical Approach”, s. 42. 
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relativt objektivt medan det senare är relativt subjektivt. ”Of” är lättare att 
indexera då det generellt råder större konsensus om beskrivning av objekt och 
händelser än beskrivning av stämningslägen och känslor.22

Den andra nivån är den Ikonografiska. Istället för den primära och 
naturliga beskrivningen ovan utför man här en sekundär och konventionell 
analys. Här krävs en viss kulturell förtrogenhet för att kunna identifiera motiv, 
teman och begrepp. För att känna igen hälsningsgesten i exemplet ovan 
(mannen som lyfter på hatten) krävs kännedom om den västerländska kulturen. 
Även här kan man skilja mellan ”Of” och ”About”. Man kan identifiera det 
specifika som exempelvis namngivna personer som avbildas (of), samt 
identifiera bilder som representationer av idéer, teman och begrepp (about). 
Även här är det lättare att indexera ”Of” än ”About” då olika tolkningar av 
samma symboler kan producera olika ikonografiska ”About”.23

Den tredje och sista nivån är den Ikonologiska. Här tolkas bildens mening 
utifrån en syntes av information: utifrån analysen på de lägre nivåerna, utifrån 
information härledd ur bilden själv, samt kunskap om bildens konstnärliga, 
sociala, politiska, religiösa och kulturella tillhörighet. Enligt Shatford är den 
här nivån den mest subjektiva och som därför inte kan indexeras med större 
konsekvens.24

Som nämnts ovan kan de första två betydelsenivåerna sägas bestå av två 
aspekter: ”Of” och ”About”. På den preikonografiska nivån är ”Of” en generell 
beskrivning av objekt och händelser medan det på den ikonografiska nivån står 
för en specifik, eller korrekt benämning på samma objekt och händelser. ”Of” 
beskriver människor, platser, objekt, tillstånd och aktiviteter som har en fysisk 
manifestation. ”About” är på den preikonografiska nivån en beskrivning av 
bildens känslolägen, medan det på den ikonografiska nivån är en identifikation 
av exempelvis symboliska meningar och abstrakta koncept som kommuniceras 
i bilden. ”About” kan alltså beskriva känslor (kärlek, sorg) och begrepp 
(sanning, ära).25

Ovanstående kan enligt Shatford förenklas till kategorierna ”Generic Of”, 
”Specific Of” och ”About”. Utifrån biblioteksteoretikern Ranganathans 
PMEST-schema kombinerar Shatford sedan dessa kategorier med facetter som 
ställer frågorna Vem? Vad? När? och Var? (se bilaga 1) i syfte att skapa en 

                                                 
22 Shatford, 1986, s. 43 ff; För den svenska översättningen av Panofskys tre betydelsenivåer stöder jag 
mig också på Gram, Magdalena & Kjellman, Ulrika, 2000, Plattform för bilddatabaser. 
23 Shatford, 1986, s. 44 f. 
24 Shatford, 1986, s. 45. 
25 Shatford, 1986, s. 45. 
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modell att användas i kartläggningen av de typer av innehåll och ämnen en bild 
kan tänkas ha.26 Vilka nivåer som ska lyftas fram får sedan avgöras av 
samlingens natur och dess användare. En specialiserad samling avsedd för en 
avgränsad användargrupp är lättare att indexera då man vet hur den kommer att 
användas, och i vissa fall kan det här räcka med att endast indexera bildens 
konkreta innehåll. Ska man däremot indexera en allmän samling avsedd för en 
stor användargrupp med skiftande behov behöver man enligt Shatford ta 
hänsyn till såväl konkreta som abstrakta nivåer. Rädsla för subjektiva 
bedömningar är inte skäl nog att avstå från att lyfta fram abstrakt innehåll när 
man tror att detta kommer att efterfrågas. En indexering av bildens abstrakta 
innehåll (about) kan visserligen kritiseras för subjektivitet, men Shatford 
argumenterar att en indexering av endast konkret innehåll också är föremål för 
subjektivitet i bedömningen av vad som ska inkluderas.27

Utifrån Shatfords tankar och antagandet att de som söker skönlitteratur på 
biblioteken har vitt skiftande önskemål och behov menar jag att en indexering 
av skönlitteratur behöver lyfta fram konkret och abstrakt innehåll. Bibliotekens 
boksamlingar samkatalogiseras också i större utsträckning än bildmaterial (i 
alla fall än så länge) med tanken att dela åtkomst mellan fler bibliotek och 
användargrupper. 

Judith Ranta om skönlitteraturens denotativa och konnotativa element 
I artikeln ”The New Literary Scholarship and a Basis for Increased Subject 
Catalog Access to Imaginative Literature” diskuterar Judith Ranta indexering 
av skönlitteratur ur forskningsbibliotekens perspektiv. Hon menar att en 
ständig förändring och utökning av kanonbegreppet gör att forskare och 
studenter inte längre kan förväntas känna till litteraturen på samma sätt som 
tidigare. Litteraturvetaren söker numera ofta litteratur från olika kulturer och 
om specifika ämnen, samtidigt som nya tvärvetenskapliga strömningar gör 
skönlitteraturens historiska och kulturella innehåll intressant för forskare även 
utanför litteraturvetenskapens domän. Bättre söksystem är därför nödvändiga.28

Ranta hänvisar till Shatfords angreppssätt ovan som en möjlig metod för 
att lyfta fram skönlitterära texters konkreta och abstrakta innehåll. Detta kallar 

                                                 
26 Ranganathan skapade PMEST-schemat i samband med utvecklingen av sitt klassifikationssystem 
Colon Classification. PMEST står för ”personality”, ”matter”, ”energy”, ”space” och ”time”. Dessa 
begrepp, eller dimensioner används som en utgångspunkt för en detaljerad innehållsanalys. Benito, 2001, 
s. 107. 
27 Shatford, 1986, passim. 
28 Ranta, Judith A., 1991, ”The New Literary Scholarship and a Basis for Increased Subject Catalog 
Access to Imaginative Literature”, s. 4 ff. 
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hon skönlitteraturens denotativa och konnotativa element, en indelning vilken 
hon menar motsvarar Shatfords indelning i ”Of” och ”About”.29

Denotativa, eller sakliga element består av skönlitteraturens fakta, eller 
faktaliknande innehåll. Detta kan vara miljö, plats, personer, saker, tid och 
sakliga element i handlingen. Det är den bokstavliga betydelsen av textens 
innehåll som avses och en indexering av denotativa element kan därför sägas 
vara en tämligen rättfram och okomplicerad uppgift. Förutom den uppdiktade 
verklighetens konkreta innehåll kan en roman också innehålla en mer verklig-
hetsanknuten typ av fakta som liknar de ämnen som vanligtvis indexeras i 
facklitteraturen. Enligt Ranta kan dessa inslag därför behandlas med samma 
typ av ämnesord så länge det framgår klart att det är fråga om skönlitterära 
beskrivningar.30 Skönlitteraturens fakta kan visserligen ses som mindre pålitlig 
än facklitteraturens då de skönlitterära författarna är inte bundna av samma 
krav på att undersöka och belägga information, men Ranta betonar att denna 
typ av innehåll ändå förtjänar att lyftas fram. Detta då skönlitteraturen ofta 
förmår förmedla en mer färgrik och känslomässig beskrivning av händelser, 
tillstånd och historiska perioder.31

En indexering blir dock inte fullständig utan att också leta sig in verkets 
imaginära innehåll. Detta är inte alltid direkt utläsbart ur texten, men går att 
urskilja på den konnotativa (eller figurativa) nivån. Detta kan vara tematiskt 
eller expressivt innehåll. Här krävs en viss tolkning av de betydelser som bland 
annat förmedlas via synvinklar och symboler. I och med detta blir indexeringen 
en rudimentär form av kritik där den som indexerar måste ta ställning till huru-
vida man vill lyfta fram en text huvudteman. Beroende på den individuella 
textens karaktär kan just denna typ av indexering i realiteten vara mer värdefull 
för en läsare än en indexering som endast lyfter fram det faktaliknande.32

Hans Jørn Nielsen: ett litteraturvetenskapligt perspektiv 
Hans Jørn Nielsen är ännu en tongivande dansk. Även han menar att man kan 
förhålla sig på olika nivåer i beskrivningen av skönlitterära texter. Liksom 
Shatford urskiljer han tre. Den första är den konkreta, vilken han kallar 

                                                 
29 Ranta, 1991, passim; Denotation kan definieras som ett ords huvudsakliga och synliga betydelse, 
medan konnotation står för de bibetydelser, eller de associationer och känslor som är förbundna med 
samma ord. Exempelvis kan ordet hem beteckna ett hus, medan det också kan leda tankarna vidare till 
begrepp som privatliv, intimitet och trygghet. Abrams, M. H., 1993, A Glossary of Literary Terms, s. 36. 
30 Ranta använder sig av Library of Congress Subject Headings vilka främst är avsedda för facklitteratur. 
Till ämnesorden fogar hon termen ”Fiction”. 
31 Ranta, 1991, s. 16 f. 
32 Ranta, 1991, s. 16 ff. 
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romanens stoff, och som består av handling, personer, tid och plats. Nästa nivå 
är den mer abstrakta där man försöker sammanfatta romanens essentiella 
innehåll. Den tredje nivån sammanfattar textens litteraturhistoriska, idé-
historiska och kulturhistoriska relationer. Nielsen drar också paralleller till den 
traditionella litteraturanalysen där textens konkreta och abstrakta nivåer får 
motsvaras av motiv och tema. Med motiv avser Nielsen konkreta situationer, 
personer, handlingsförlopp så som det framstår rent beskrivande, medan tema-
begreppet används om den mera abstrakta sammanfattande karaktäristiken av 
den problematik som texten innehåller.33

Överlag efterlyser Nielsen ett mera litteraturvetenskapligt perspektiv i 
indexeringsdebatten. Han menar att all representation av skönlitterära texter 
innehåller ett visst mått av tolkning. När man utarbetar ett indexeringssystem 
och beskriver skönlitteratur är det därför en bra idé att använda sig av de 
teorier och metoder som redan finns för att tolka texter inom 
litteraturvetenskapen. Det är inte så att indexeraren behöver vara 
litteraturkritiker, men indexeringen i sig själv är en form av tolkning. Han är 
kritiskt inställd till den typ av indexeringspraxis som endast tar hänsyn till det 
konkreta och faktaliknande i texterna och menar att just det att en text kan läsas 
på olika sätt och ha olika innebörder visar att ett litterärt verk inte primärt 
består av objektiva data. Data som utkristalliseras kan dessutom vara direkt 
missvisande beroende på textens natur. I motsats till Beghtol menar han att 
man som indexerare har en skyldighet att behandla texten som en estetisk 
helhet och ta hänsyn till såväl motiv och tema, samt hur texten förmedlas, och 
om möjligt också dess plats i litteraturhistorien. Han är medveten om att det 
finns en befogad rädsla för att val av indexeringstermer kan exkludera möjliga 
läsningar, men tycker ändå att man kan försöka definiera vissa 
tolkningsmöjligheter. Istället för att låta indexeringen vara en slutgiltig 
representation av texten kan man se analysen som en av flera möjliga, och som 
ett bidrag till en tolkningsgemenskap (community of interpretation).34

Nielsen fortsätter med att säga att litteraturens estetiska och formella struk-
tur är nära knuten till den kognitiva och emotionella upplevelsen av 
litteraturen. Därför bör man i indexeringen också lägga stor vikt vid hur texten 
är skriven och förmedlas. Saker att ta hänsyn till här är genre, berättelsens 

                                                 
33 Nielsen, Hans Jørn, 1997a, ”Romaner af mange slags: Om indeksering, klassifikation og 
formidling af skønlitteratur”, s. 9 f. 
34 Nielsen, Hans Jørn, 1997b, The Nature of Fiction and its Significance for Classification and Indexing”. 
http://search.epnet.com/direct.asp?an=9712125936&db=bsh (2003-11-19). 
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struktur, berättare och berättarstil, synvinklar, stil och modus, den uppdiktade 
världens funktion, samt bildspråk, symboler och ledmotiv. Dessutom bör man 
också beakta en texts plats i litteraturhistorien genom att beskriva litterär 
period (och geografisk placering), tillhörighet och influenser av litterära skolor, 
grupp och generation, samt litterärt inflytande. Dessa tankar finns också med i 
Pejtersens system som beskrivs ovan. Nielsen menar att dessa aspekter inte 
bara är av intresse för litteraturvetaren, utan att det även bland folkbibliotekens 
besökare finns läsare på många olika nivåer som säkert uppskattar denna 
information.35

Jag prövar i viss mån några av Nielsens tankar på mitt material i den kom-
mande undersökningen, men samtidigt som de aspekter han lyfter fram 
onekligen är av vikt är frågan om det verkligen är möjligt för den som 
indexerar att utföra en sådan djupanalys. Som tur är medger Nielsen också att 
det inte är all litteratur som behöver genomgå denna grundliga behandling. 
Romaner författade inom en formell genre eller inom den ”populære 
mainstream realisme” klarar sig med en enklare beskrivning. Viktigast är att 
det framgår vad för sorts roman det är, både vad det gäller innehåll och 
framförande.36

Användning av recensioner och litteraturkritik 
Hur ska då en bibliotekarie bära sig åt för att indexera skönlitteratur enligt 
ovanstående teorier? Att ingående läsa alla romaner som passerar 
katalogiseringsavdelningen torde vara en omöjlighet, och även om man har läst 
boken ifråga är det inte säkert att handling och innehåll är färskt i minnet. 
Dessutom är det inte alltid en lätt uppgift att sammanfatta och översätta en 
romans innehåll till enkla och lättförståeliga indexeringstermer trots att man 
nyligen har läst boken. 

I handledningen till Att indexera skönlitteratur framhålls att framförallt 
komplexa böcker blir bättre indexerade om man har läst boken i fråga, men 
man nämner också recensioner och bokomslag som möjliga hjälpmedel 
eftersom man troligtvis inte har möjlighet att läsa varje verk i sin helhet. Man 

                                                 
35 Nielsen, 1997b; Nielsen, 1997a, s. 19 ff; Nielsens lista av sådant som bör beaktas i indexeringen: 1. 
Genre, subgenre, litterär typ: tillhör romanen en specifik genre, alternativt är den inspirerad av andra 
genres. 2. Berättelsens struktur, plot. 3. Berättare och Berättarstil. 4. Synvinklar; Stil och modus: är 
romanen skriven i eller inspirerad av en speciell litterär stil som till exempelvis naturalistisk, 
impressionistisk, surrealistisk. 5. Den uppdiktade världens funktion: är det en dokumentärrealistisk 
berättelse, eller fungerar den uppdiktade världens beskrivning av tid, plats och miljö som en symbol eller 
allegori för något annat? 6. Bildspråk, symboler och ledmotiv. 
36 Nielsen, 1997a, s. 21. 
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specificerar inte vilken typ av recensioner som kan användas, men då utdrag ur 
databasen Litt-info, vilken innehåller Bibliotekstjänsts recensioner, har använts 
i deras egna försök utgår jag ifrån att det främst är dessa som avses.37

Recensioner och litteraturkritik dyker upp som ett möjligt redskap hos flera 
av de teoretiker som diskuterats ovan. Nielsen snuddar kortfattat vid detta i en 
av sina artiklar där han föreslår recensioner som ett ställe där man kan få 
uppslag till ämnesord.38 Ranta diskuterar ämnet något mera ingående och 
föreslår att man i jakt på lämpliga ämnesord kan vända sig till flera aktuella 
kritiska tolkningar av ett verk. Hon är medveten om att en sådan metod kan 
kritiseras för att ligga alltför nära litteraturvetenskap och kritik, men menar att 
katalogiserare alltid har använt sig av vetenskapligt och kritiskt omdöme i 
indexeringen av facklitteratur. Risken för subjektiva bedömningar vägs istället 
mot en traditionell behandling av skönlitteraturen som ignorerar såväl dess 
icke-fiktiva som dess emotionella innehåll, teman, synvinklar, genre och form. 
Alla dessa aspekter är möjliga sökingångar som kan vara intressanta för läsare 
på alla typer av bibliotek. Invändningar att termer hämtade från litteratur-
kritiken inte är konstanta ser Ranta inte som ett problem. Att applicera en 
föränderlig terminologi och analys på en text är en risk man kan ta då moderna 
databassystem gör det förhållandevis enkelt att ändra och lägga till nya termer i 
en katalogpost. På detta vis kan man också låta en bibliotekskatalog reflektera 
ett föränderligt kritiskt perspektiv.39

Till skillnad från de mer teoretiska ansatserna ovan gör Susan Hayes i en 
studie från 2001 ett försök att praktiskt testa och isolera metoder för indexering 
utifrån litteraturkritik och recensioner.40 Syftet är att undersöka hur användbara 
dessa källor är som hjälpmedel i ämnesanalysen. Hon arbetar bland annat med 
följande frågor: 

1. Kan terminologi från litteraturkritik och recensioner översättas och 
anpassas till sökord, och räcker vokabulären till i omvänd riktning?  

2. Är litteraturkritikens och recensionernas tolkningar av konnotativa element 
för komplicerade för att kunna översättas till ämnesord?  

                                                 
37 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 7 f. 
38 Nielsen, 1997a, s. 17. 
39 Ranta, 1991, s. 10 f. och 16 f. Själv tycker jag att det här är på sin plats att notera att inte heller 
facklitteraturens terminologi är konstant. 
40 Hayes, Susan M., 2001, ”Use of Popular and Literary Criticism in Providing Subject Access to 
Imaginative Literature”. 
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3. Går det inom dessa källor att finna en rådande uppfattning gällande 
verkens ämnesinnehåll?  

4. Täcker kritik och recensioner konnotativa element i samma utsträckning 
som denotativa?41

Hayes definierar denotativt innehåll som textens bokstavliga betydelse som är 
tydligt uttryckt i texten. Detta är oftast synliga substantiv eller substantivfraser. 
Konnotativa element däremot är textens figurativa innehåll och teman som ofta 
presenteras indirekt via bland annat berättarstil, metaforer, symboler, 
synvinklar, och bilder.42

Hayes börjar med att göra en egen ämnesanalys av ett antal skönlitterära 
verk som hon sedan förser med ämnesord. Utifrån ett antal recensioner skapar 
hon sedan flera uppsättningar ämnesord för samma verk. För att utöka 
jämförelsen använder hon sig av såväl litteraturvetenskaplig kritik som mer 
populära recensioner.43 Dessa uppsättningar ämnesord ställs sedan mot 
varandra för på så vis se om det finns en rådande generell uppfattning om 
bokens ämne. Liksom hos Beghtol ligger här mycket fokus på att isolera 
textens ”objektiva” innehåll. Ett återkommande ämnesord tyder här på hög 
konsensus, vilket i sin tur blir ett verktyg för att undvika subjektivitet.44

För att få en uppfattning om hur mycket anpassning och tolkning indexera-
rens arbete involverar ordnar Hayes denotativa och konnotativa element som 
utkristalliserats ur recensionerna i olika grupper. Dessa är: 1. De som går att 
beskriva med ett identiskt ämnesord ur vokabulären. 2. De som går att beskriva 
med ett synonymt ämnesord. 3. De som först efter en tolkning går att översätta 
till ämnesord. 4. Ord och fraser som beskriver innehåll, men där lämpliga 
ämnesord saknas, eller vars betydelse är svårtolkad och därför inte låter sig 
översättas till ämnesord.45

Hayes slutsatser blir att de populära recensionerna demonstrerar större 
konsensus sinsemellan än den litteraturvetenskapliga kritiken där verkens 
figurativa innehåll analyseras i högre grad. De populära recensionernas 
innehåll låter sig dessutom lättare översättas till ämnesord, vilka i sin tur även 
stämmer bättre överens med Hayes egen, ursprungliga ämnesanalys. Föga 

                                                 
41 Hayes, 2001, s. 76. 
42 Hayes, 2001, s. 76. 
43 ”Scholarly criticism and popular criticism.” 
44 Hayes, 2001, passim. 
45 Hayes, 2001, s. 87 ff. 
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överraskande visar studien också att det är lättare att skapa ämnesord för 
textens denotativa element än för de konnotativa. Samtidigt medger Hayes att 
svårigheterna att hitta termer för det konnotativa innehållet delvis kan förklaras 
med att vokabulären hon arbetar med ursprungligen skapats för facklitteratur 
och därför har få termer för denna typ av innehåll.46 

Utifrån ovanstående menar Hayes att den mer litteraturvetenskapliga 
kritiken är av tveksamt värde för indexeraren. Vidare konstaterar hon att en 
indexering av konnotativt material framstår som alltför problematiskt för att 
kunna rekommenderas. Däremot rekommenderas en användning av ”populära” 
recensioner och en indexering som tar fasta på denotativa, eller faktaliknande 
element.47 I syfte att betona möjligheten till en objektiv indexering av skön-
litteratur fäller hon följande kommentar, vilken lite tillspetsad leder tankarna 
till ett mekaniskt hantverk utfört av en bibliotekarie med bristande förmåga och 
omdöme att lyfta fram textens abstrakta innehåll: 

Contrary to a widely-held misconception, performing subject analysis on fictional works, 
when done properly, is at least as much an objective as a subjective process: recognition 
of the denotative, or ”fact-like” elements of a fictional work, is straightforward, and well 
within the capabilities of any subject cataloger trained in the techniques of determining 
‘aboutness’ and summarization.48

Teoretisk ram 
I detta avsnitt visar jag på likheter mellan de perspektiv som tidigare 
diskuterats, samt presenterar i koncentrerad form de viktigaste tankarna ur 
dessa. Utifrån en syntes av de olika teorierna gällande textens nivåer skapas 
sedan en ram inför undersökningen.  

Judith Ranta identifierar två typer av element som bör inkluderas när man 
skapar sökingångar till skönlitteratur. Dessa är textens denotativa och 
konnotativa element. Denotativa, eller sakliga element, består av skön-
litteraturens fakta eller faktaliknande innehåll. Detta kan vara miljö, plats, 
personer, saker, tid och sakliga element i handlingen. Konnotativa element 
består av sådant som tolkas ur det litterära verket, det vill säga teman och andra 
uttrycksfulla aspekter.49

                                                 
46 Hayes, 2001, s. 90 ff. Hayes arbetar främst med Library of Congress Subject Headings. 
47 Hayes, 2001, s. 90 ff. Intressant är att Hayes här gör en svängning från sin tidigare uppfattning att 
indexering av skönlitteratur bör lyfta fram såväl det konkreta som det abstrakta. Se Hayes, 1992. 
48 Hayes, 2001, s. 93. 
49 Ranta, 1991, passim. 
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Ranta menar att indelningen i denotativa och konnotativa element kan ses 
som analog till Shatfords indelning i ”Of” och ”About”, där det förra 
inkluderar konkreta termer som beskriver vad konstverket består av, medan det 
senare beskriver det mindre handfasta som stämningslägen, känslor och 
begrepp, och identifierar vad konstverket handlar om eller uttrycker.50

Ranta drar också paralleller till Pejtersens AMP-system och menar att där 
finns en ansats till en liknande indelning, om än inte lika sofistikerad. Framför-
allt är det här facetten författarintention som inkluderar konnotativa element, 
men sådana kan också indexeras under ämne.51

Hans Jørn Nielsen diskuterar även han textens konkreta och abstrakta 
nivåer. Den konkreta nivån består av vad han kallar romanens stoff som 
personer, tid, plats och handlingsförlopp så som det framstår rent beskrivande, 
medan den abstrakta nivån utgörs av en mer sammanfattande karaktäristik av 
romanens innehåll och problematik. Liksom Shatford gör inom bildanalysen, 
urskiljer han också en tredje nivå på ett högre plan där textens litteratur-
historiska, idéhistoriska och kulturhistoriska relationer sammanfattas.52

Susan Hayes definierar denotativt innehåll som en bokstavlig betydelse 
som är explicit närvarande i texten. Detta är oftast synliga substantiv eller 
substantivfraser. Konnotativa element består av textens figurativa innehåll och 
teman som ofta presenteras indirekt via bland annat berättarstil, metaforer, 
symboler, synvinklar, och bilder. För att tydliggöra detta exemplifierar hon 
med en text som beskriver lantarbetare i Danmark. Å ena sidan handlar texten 
om just detta, men på den konnotativa nivån kan texten uttrycka något mer: 

If the dialogue and the descriptive phrases of the passage revel the workers to be 
exhausted and hungry, concerned about how they will feed their families and hostile to 
their employers, a reader may infer that the author of the passage wishes to say 
something, thematically, about worker exploitation, although the word exploitation is 
nowhere in the original text.53

Tabell 1: Definitioner av denotativa och konnotativa element: 

 Denotativt Konnotativt 

Ranta Fakta, eller faktaliknande innehåll. 

Detta kan vara miljö, plats, personer, 

saker, tid och sakliga element i 

Sådant som tolkas från det litterära 

verket. Teman och andra uttrycksfulla 

aspekter. 

                                                 
50 Ranta, 1991, 13 ff. 
51 Ranta, 1991, s. 16. 
52 Nielsen, 1997a, s. 9 f. 
53 Hayes, 2001, s. 77. 
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handlingen. 

Pejtersen 

enligt Ranta 

Ämne och ram Ämne, Författarintention, Tillgänglighet,  

Genre och form. 

Shatford 

enligt Ranta 

”Of”: konkreta termer som beskriver 

vad konstverket består av. 

”About”: identifierar vad konstverket 

handlar om eller uttrycker, och beskriver 

det mindre handfasta som 

stämningslägen, känslor, idéer och 

begrepp. 

Nielsen Konkret nivå: Stoff/motiv. 

Konkreta situationer, personer 

(saker), tid, plats, handlingsförlopp 

som det framstår rent beskrivande. 

Abstrakt nivå: Teman. 

En mer abstrakt sammanfattning av 

textens problematik och innehåll. 

Hayes En bokstavlig betydelse tydligt 

uttryckt i texten. Detta är oftast 

synliga substantiv eller 

substantivfraser. 

Textens figurativa innehåll som ofta 

presenteras indirekt via bland annat 

berättarstil, metaforer, symboler, 

synvinklar, och bilder. 

Tabellen är inspirerad av den tabell där Judith Ranta bl.a. jämför Sara Shatford och Annelise 
Mark Pejtersen, Se Ranta, 1991, s. 20-23. 

Ovan är ett försök att sammanföra olika indelningar och definitioner i syfte att 
underlätta min egen analys i kommande kapitel. I uppsatsen undersöker jag om 
det utifrån Att indexera skönlitteratur och recensioner är möjligt att lyfta fram 
de skönlitterära texternas konkreta och abstrakta innehåll i enlighet med 
teorierna presenterade ovan. I undersökningens indelning av ämnesord stöder 
jag mig på tabellen ovan. 

Den kommande undersökningen är också influerad av Hayes studie från 
2001. Liksom henne använder jag flera recensioner av varje skönlitterärt verk 
för att undersöka konsensus. Dock arbetar jag i mindre skala och med andra 
källor vilket säkert påverkar mina resultat. Dessutom har jag en något 
annorlunda utgångspunkt. Värdet av recensionerna döms främst utifrån 
förmåga att fungera som källa för såväl denotativa som konnotativa element. 
Detta till skillnad från Hayes som bedömer recensionernas värde enbart utifrån 
konsensus. Jag undersöker också konsensus, men istället för att som Hayes 
enbart räkna termer för jag också en diskussion om ämnesordens förmåga att 
representera texterna och hur ämnesordssträngarna som helhet förmår förmedla 
verkens innehåll. 

Utifrån bristande konsensus drar Hayes också slutsatsen att en indexering 
av konnotativa element inte kan rekommenderas, och att de källor som är av 
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störst värde för indexeraren är just de där denna typ av innehåll inte lyfts fram. 
Jag ifrågasätter dock att det faktum att det är förhållandevis enkelt att vara enig 
om textens konkreta innehåll som tid, plats och karaktärer nödvändigtvis 
behöver betyda att det är just denna information som hjälper läsaren fram till 
texten. Då en skönlitterär text inte alltid är ett uttryck för sitt konkreta innehåll 
är det kanske nödvändigt att närma sig den från flera håll. Dessutom tänker jag 
att viss konsensus kanske ändå går att finna gällande det konnotativa 
innehållet, samt att en avsaknad av synlig konsensus inte nödvändigtvis 
indikerar oenighet. Kanske är det så att olika recensenter helt enkelt väljer att 
lyfta fram olika saker, och att ett perspektiv inte behöver utesluta andra. Den 
konkreta beskrivningen är i regel okomplicerad och utförs antagligen ofta på 
rutin, medan ett något färre antal recensenter väljer att närma sig det abstrakta 
innehållet. 

Genre 
Genreindelningar är flitigt förekommande i uppsatsens undersökningsdel. En 
presentation av genrebegreppet är därför på sin plats. 

Genre kan definieras som en typ av konstnärlig framställning med vissa 
gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.54 I grunden för litterära 
genreindelningar ligger den klassiska indelningen i epik, lyrik och dramatik. 
Genom tiderna har dessa sedan delats in i allt fler undergrupper vilka trots 
oskarpa gränser och föränderlighet över tid fungerat som något av 
skönlitteraturens inofficiella klassifikationssystem. I brist på andra 
klassifikations- och indexeringsmöjligheter har biblioteken också ofta 
organiserat skönlitteratur efter genre, och då kanske främst den populärare 
litteraturen. 

Enligt Staffan Bergsten i Litteraturhistoriens grundbegrepp existerar det 
inga klara regler eller gränser för litteraturens många genrer. Få enskilda verk 
låter sig bestämmas exakt, men så länge man håller i minnet att genrer ständigt 
går i varandra kan beteckningarna ändå vara användbara för att bringa ordning 
bland mångfalden av skiftande prosaberättelser.55

Vad det gäller romanen urskiljer Bergsten historiskt några olika 
indelningsgrunder. Främst delas romanen här in efter mått av realism och icke-
realism. Exempel ur dessa kategorier är den borgerliga, den 
samhällsrealistiska, och den psykologiskt realistiska romanen, samt den 
                                                 
54 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181251&i_word=genre
55 Bergsten, Staffan, 1990, Litteraturhistoriens grundbegrepp. s. 125. 
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fantastiska, den romantiska, och den absurda romanen med subgenrer som 
exempelvis den gotiska skräckromanen och science fiction. Denna indelning 
kan kompletteras med en som tar fasta på innehållets tidsbestämning, och 
polerna heter då historisk roman och samtidsroman. En tredje indelningsgrund 
tar fasta på olika berättartekniska grepp vilket leder till subgenrer som 
jagroman, dagboksroman och brevroman. En annan indelningsgrund kan vara 
verkets tragiska eller komiska grundkaraktär.56

Om samtida litteratur menar Bergsten att man grovt generaliserat kan säga 
att den mer konstnärligt ambitiösa litteraturen svårast låter sig fångas i en enda 
genrebeteckning, medan populärlitteraturens genreangivelser ofta ganska 
uttömmande talar om vad för slags verk det rör sig om. Detta i motsats till 
antikens och renässansens litteratur där de högklassiga verken följer strikta 
regler samtidigt som populärlitteraturen bildar ”en brokig och otuktad flora”.57

I Att indexera skönlitteratur kan man läsa att ”Till samma genre förs verk 
som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer”, 
samt att det många gånger är nödvändigt att ange fler genrebeteckningar för att 
ge en bild av handlingen i ett och samma verk.58 Ämnesordslistan innehåller ett 
stort antal genrebeteckningar där traditionella genrer välkända från litteratur-
vetenskapen ingår såväl som mindre formella indelningar av modernare mått. 
Dessa centrerar ofta kring innehåll, miljö och problematik (Idrottsromaner, 
Relationsromaner, Sjukdomsskildringar), men här finns också genre-
beteckningar som inte bestäms av ovanstående kriterier och som heller inte 
behandlar form och stil. Ett sådant exempel är genrebeteckningen 
Självbiografiska romaner. 

Som jag ser det kan en genrebeteckning bestämmas av såväl innehåll, 
intrig, teman, miljö, tid, berättarteknik och stil. En genrebeteckning kan därför 
både svara på frågan vad en roman innehåller och handlar om, samt hur 
berättelsen förmedlas. Tydliga genrer som exempelvis deckaren innehåller 
liknande motiv och intrig, samtidigt som den ofta är förbunden med en 
särpräglad stil. Andra genrebeteckningar behandlar främst innehåll och miljö 
(Landsbygdsskildringar, Sjöromaner), samtidigt som det också finns 
genrebeteckningar som först och främst beskriver berättarstil och teknik, och 
som i sin yttersta form blir till formämnesord i bibliotekariens ögon.59 De 

                                                 
56 Bergsten, 1990, s. 125 ff. 
57 Bergsten, 1990, s. 129. 
58 Att indexera skönlitteratur: vuxenlitteratur: ämnesordslista, 2003, s. 2. 
59 Genrebeteckningarna i exemplen är hämtade i Att indexera skönlitteratur: vuxenlitteratur: 
ämnesordslista, 2003. 
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berättartekniska genrebeteckningarna som Bergsten nämner (Dagboksromaner 
och Brevromaner) har i Att indexera skönlitteratur tillsammans med många 
andra lagts utanför genrebeteckningarna och istället placerats i en grupp för 
formämnesord. 

För att en genrebeteckning ska kunna fogas till en ämnesordssträng krävs i 
de flesta fallen en sammanfattande tolkning av såväl innehåll som utförande. 
När jag i uppsatsens undersökningsdel delar in ämnesorden i denotativt och 
konnotativt placeras därför genrebeteckningarna på den konnotativa sidan i 
analysen, vilket också är helt i enlighet med Rantas indelning. Ibland är dock 
detta val problematiskt. Bland genrebeteckningarna i Att indexera 
skönlitteratur finns de som inte är formade utifrån specifika teman eller stil. 
Som exempel kan här nämnas Biografiska romaner och Självbiografiska 
romaner. Dessa kan ses som ingångar till faktaliknande information om den 
person som romanen handlar om, eller om författaren själv, men samtidigt 
kräver de en sammanfattning av romanens innehåll och en tolkning utöver den 
information som är direkt utläsbar i texten. Tillsammans med övriga 
genrebeteckningar placeras de därför på den konnotativa sidan, men valet att 
lägga dem där är inte självklart. Formämnesord som sorterar under facett VI i 
Att indexera skönlitteratur lämnas dock utanför uppdelningen av ämnesord. En 
mer ingående beskrivning av ämnesordslistans facetter följer i kommande 
kapitel. 

Källmaterial och metod 
Uppsatsens undersökningsdel centrerar kring studiet av Att indexera 
skönlitteratur, recensioner ur databasen Litt-info, samt recensioner ur dags- och 
kvällspress för att se hur dessa kan användas som verktyg i indexeringsarbetet. 
Detta görs utifrån ett antal skönlitterära texter. I detta avsnitt presentar jag 
samtliga av dessa källor, diskuterar mina urvalskriterier, samt avslutar med en 
detaljerad beskrivning av mina metoder.  

Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista 
Ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur har ett dubbelt syfte. Listan är till 
för att både beskriva och identifiera skönlitterära verk: 
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Det ska vara möjligt att hitta en bok i ett visst ämne eller att hitta en bok där handlingen är 
känd. Det ska också vara möjligt att finna en liknande (”lika bra”) bok eller titeln på en 
viss bok med utgångspunkt från vaga minnesfragment.60

Projektets främsta målgrupp är vanliga biblioteksbesökare, men även studenter 
och forskare nämns som möjliga användare. Tyngdpunkten är dock lagd på de 
icke-professionella användarnas behov och man säger sig därför ha eftersträvat 
ett levande språk där vardagliga ord föredras framför vetenskapliga termer.61

Strukturen i ämnesordslistan återspeglar den facettkonstruktion som finns i 
tidigare system för indexering och klassificering av skönlitteratur, och som 
redan har nämnts ovan.62 Gemensamt för dessa facettsystem är att de är 
inspirerade av Ranganathans PMEST-schema från 1950-talet. Schemat är upp-
byggt kring fem grundläggande facetter: P=personality, M=matter, E=energy, 
S=space, T=time. Tanken är att ord från de olika facetterna ska kunna 
kombineras fritt för att ge ett flexibelt system. Den svenska ämnesordslistan 
har 6 huvudfacetter: 

I Genre 

II Tid 

III Plats 

IV Ämne 

V Person 

VI Form63

Till Grupp I förs verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra 
innehållsliga faktorer. Fler än en genrebeteckning kan vara nödvändig för att 
ge en bild av handlingen i ett och samma verk. Grupp II beskriver epoker och 
tidsperioder som betecknar den tid då verket utspelar sig. Grupp III ger en 
inramning till verket genom att ange den plats och/eller miljö där verket 
utspelar sig. Geografiska namn hämtas som regel från Nationalencyklopedin. 
Grupp IV beskriver verkets centrala teman och motiv, och har 16 
undergrupper vilka redovisas i bilaga 2. Grupp V beskriver hur namn på 

                                                 
60 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 3. 
61 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 5. Själv tycker jag att studenter kan ses som vanliga 
användare. 
62 Pejtersens AMP-system, Finska Kaunokki, Beghtols EFAS och Shatfords bildindexeringsmodell. 
63 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 6. 
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personer, verkliga eller fiktiva ska behandlas. Grupp VI beskriver den form 
verket har. Exempel är här noveller, lyrik eller essäer.64 Dessa huvudfacetter 
har flertalet undergrupper som i sin tur har ännu fler möjliga ämnesord knutna 
till dem. Ämnesordslistan har även en alfabetisk del med hänvisningar.

Många av de ämnesord som ingår i listan har tidigare använts på olika 
bibliotek i landet där man på egen hand uppmärksammat ett behov av 
förbättrade sökingångar till skönlitteraturen. Ämnesordslistan är därför 
grundad på praktisk erfarenhet från många personer som redan jobbat med 
denna typ av indexering och som kommit i kontakt med låntagares frågor. 
Vissa grupper av ämnesord är större än andra, men listan kommer fortlöpande 
att underhållas och utökas med nya termer.65

Recensionerna 
I undersökningen använder jag mig av recensioner ur Bibliotekstjänsts databas 
Litt-info. Denna är framförallt avsedd att förse folkbiblioteken med inköps-
information, och innehåller samma recensioner som också publieras i BTJ-
häftet (sambindningslistorna). Databasen sträcker sig bakåt till 1992.66

I Bibliotekstjänsts PM för lektörer och recensenter instrueras dessa att vara 
sakliga och opartiska. Recensionerna får inte innehålla överdrivet berömmande 
eller kritiska vändningar. De ska innehålla en kort presentation av författaren, 
kortfattat redogöra för bokens innehåll och handling, bedöma person-, tids- och 
miljöskildring, karakterisera språk och stil, samt redovisa bokens tendens i 
politiska, etiska och ”liknande frågor”. Recensionerna ska också innehålla klart 
motiverade kvalitetsomdömen, men aldrig direkta inköpsråd. Allt detta ska 
rymmas inom cirka 120-150 ord.67

Förutom Litt-infos recensioner används recensioner ur dags- och kvälls-
press. Att dessa har valts framför mer renodlat litteraturvetenskapliga källor 
har flera skäl. Då en nyutkommen roman ofta recenseras i flera tidningar 
samtidigt är det lättare att här hitta tillräckligt många recensioner för att kunna 
göra en jämförelse och för att undersöka konsensus. Dessutom tenderar pressen 
att vara mindre diskriminerande i sitt val av romaner att behandla. Detta gör att 
jag kan vara lite mer flexibel i mitt urval och även inkludera romaner som inte 
                                                 
64 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 5 ff. 
65 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 6. 
66 Information om Litt-info, http://www.btj.se/inkopsinfo/handla_elektroniskt/littinfo/ (2004-04-27). 
67 Lektör 2002, s. 36. Här kan man spekulera kring i vilken mån recensenterna klarar av att ge objektiva 
kvalitetsomdömen som inte uppfattas som direkta inköpsråd. Exempelvis är det enligt Tomas Forser mer 
eller mindre omöjligt att utförligt karaktärisera ett diktverk utan att beskrivningar och värderingar går in i 
varandra. Forser, Tomas, 2002, Kritik av Kritiken, s. 129. 
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blivit föremål för litteraturvetenskapligt studium. Troligtvis har man dock mer 
att hämta i mer litteraturvetenskapliga källor när äldre litteratur och klassiker 
ska indexeras. När det gäller nyare litteratur genereras dock pressens 
recensioner snabbare, vilket kan vara av betydelse. 

För att vara ett effektivt redskap i indexeringsarbetet måste recensionerna 
vara lätt tillgängliga för bibliotekarien. Därför har jag valt recensioner som är 
indexerade i Artikelsök, Presstext och Mediearkivet och som där är tillgängliga 
i fulltext. För att göra undersökningen så enhetlig som möjligt används främst 
recensioner ur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 
Expressen, men andra tidningars recensioner har valts vid enstaka tillfällen när 
dessa varit lättare tillgängliga i fulltext, eller när romanen i fråga inte har 
recenserats i ovanstående publikationer. 

Romanerna 
Urvalet av skönlitterära texter har begränsats genom att välja bort barn- och 
ungdomslitteratur, samt lyrik, dramatik och noveller. Uppsatsen behandlar 
endast indexering av romaner, och här använder jag mig enbart av texter jag 
själv har läst. Dessutom har jag enbart valt texter som förutom att ha 
recenserats i Litt-info också har recenserats i åtminstone fyra dags- och kvälls-
tidningar. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan olika typer av 
recensioner och skapa ett underlag för att studera konsensus. 

Urvalskriterierna för romaner och recensioner får till följd att uppsatsen i 
huvudsak behandlar nyare litteratur, men undersökningen inkluderar också en 
äldre roman som svarar mot mina kriterier. Detta är Mansfield Park som kom 
ut på engelska första gången 1814, men som översatts till svenska först 1997. 

De romaner som provindexeras i uppsatsen är: 

Tea-Bag av Henning Mankell (2001). 

Nåd av Linn Ullmann (2002). 

Onåd av J. M. Coetzee (2000). 

Om kärlek och andra demoner av Gabriel García Marquez (1995). 

En kvinna att älska av Theodor Kallifatides (2003). 

Timmarna av Michael Cunningham (2000). 

Spårvagn på Vintergatan av Niklas Rådström (1996). 

Kära Agnes! av Håkan Nesser (2002). 
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Mansfield Park av Jane Austen (1997). 

Mannen utan öde av Imre Kertész (2002). 

Metod 
Varje roman presenteras först med utdrag ur Litt-info. Det är oftast inte den 
fullständiga recensionen som presenteras. Utifrån Litt-info, pressens 
recensioner och Att indexera skönlitteratur skapas sedan möjliga ämnesord för 
romanen i fråga. Utifrån varje recension isolerar jag ord och fraser som jag 
sedan grupperar och omvandlar till ämnesord. Tyvärr finns i uppsatsen inte 
plats att redovisa samtliga ord, fraser och stycken i recensionerna som ligger 
till grund för mina val av ämnesord. Jag tror också att en sådan framställning 
kan bli ganska tung att läsa. Istället väljer jag att visa med exempel och citat i 
de fall jag tycker att det är nödvändigt att tydliggöra mina val. 

De möjliga ämnesord som presenteras delas in i två grupper, en som 
beskriver denotativa element och en som beskriver konnotativa element, för att 
se hur indexeringen svarar mot Judith Rantas tankar om textens betydelse-
nivåer. Vad som avses med denotativa och konnotativa element har definierats 
i avsnittet Teoretisk ram. Jag har efter förmåga försökt dela upp ämnesorden i 
syfte att undersöka en indexering av olika nivåer. Denna uppdelning är dock 
lättare i teorin än i praktiken där en klar distinktion inte alltid är självklar. Med 
andra ögon finns det säkert enstaka ämnesord i studien som kan flyttas från en 
sida till den andra. Uppdelningen är heller inte avsedd som en permanent 
kategorisering, utan snarare som ett verktyg för att åskådliggöra närvaron av 
olika nivåer. 

Vid skapandet av ämnesord utifrån recensioner har jag ansträngt mig att 
inte övertolka fram ämnesord ur tvetydiga passager. I en första omgång har jag 
också försökt att bortse från mina förkunskaper om romanernas handling och 
innehåll, och inte låta min läsning av en recension påverka förståelsen av nästa 
och så vidare. Detta för att jag i detta skede vill se vilka ämnesord som kan 
skapas utifrån de enskilda recensionerna, och som utifrån en läsning av enbart 
dessa upplevs som viktiga. Detta gäller dock som sagt endast i en första 
indexeringsomgång där de enskilda källorna och ämnesorden står i fokus. I 
analysen däremot behandlas recensioner och ämnesord som hämtats ur 
enskilda källor i ljuset av varandra. Min tidigare läsning av romanerna kommer 
också till användning när jag sållar bland möjliga indexeringstermer och 
föreslår ämnesordssträngar. 
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Samstämmighetstal som mått på konsensus 
Pressens recensioner inkluderas i undersökningen för att Litt-infos recensioner 
ska kunna jämföras med dessa, men undersökningen är som jag har nämnt 
ovan också influerad av Susan Hayes kvantitativa metoder som har redovisats 
ovan. Efter varje möjligt ämnesord som presenteras redovisas därför en siffra 
inom parentes. Denna siffra visar hur många källor ämnesordet hämtats i, och 
jag väljer att kalla detta för samstämmighetstal. Ett högt samstämmighetstal 
tyds som att det råder konsensus i källorna om just detta innehåll. En låg siffra 
tyder enligt Hayes synsätt på motsatsen. Jag vill i likhet med Hayes 
amerikanska studie undersöka om det inom de källor som en svensk 
bibliotekarie har till hands råder konsensus om skönlitteraturens innehåll och 
betydelse. Här kommer jag också att jämföra samstämmighetstalens fördelning 
på denotativa och konnotativa element. Jag delar Hayes uppfattning att 
konsensus kan validera val av ämnesord, men däremot är jag inte helt 
övertygad om att ett lågt samstämmighetstal nödvändigtvis indikerar oenighet 
gällande romanernas innehåll. Dessutom är min ansats snarare kvalitativ trots 
att jag inspirerats av Hayes kvantitativa metoder. Hayes undersöker ett stort 
antal källor och räknar ämnesord, men diskuterar inte huruvida ämnesorden 
verkligen fungerar som representanter för texten, och hur 
ämnesordskombinationerna som en helhet förmår förmedla verkens innehåll. 
Detta är saker jag planerar att diskutera i undersökning och analys. 
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Undersökning 

Undersökningen består av två delar. I den första delen görs en enskild analys 
av de romaner som ingår i provindexeringen. Dessa analyser följs sedan av ett 
avsnitt med en sammanställning av resultaten. I denna senare del diskuteras 
samstämmighet i källorna och ämnesordens fördelning på denotativa och 
konnotativa element. Här görs också en jämförelse mellan Litt-info och 
pressens recensioner.  

Indexering utifrån recensioner 
I undersökningen används totalt sex källor för varje roman. Dessa är 
recensioner ur Litt-info, fyra recensioner ur dags- och kvällspress, samt 
bokomslagens baksidestexter. Ämnesord från bokomslag inkluderas enbart i 
syfte att öka antalet källor vid studiet av konsensus. Fler källor ger här 
förhoppningsvis en kvantitativ analys av större värde, men då det i huvudsak är 
recensionernas användbarhet som studeras förs ingen separat redovisning eller 
diskussion kring de termer som går att skapa utifrån bokomslagen. 

I tabellerna delas de möjliga ämnesorden i två grupper: en som beskriver 
denotativa element, samt en som beskriver konnotativa element. Ämnesorden 
följs av en siffra i parentes som anger antalet källor som på något sätt 
innehåller detta ämnesord, eller andra ord, fraser och stycken som kan 
översättas till ämnesordet. Detta är termens Samstämmighetstal. 

Utifrån de möjliga ämnesorden föreslår jag sedan en ämnesordssträng där 
jag sållat bland termerna. Urvalet diskuteras sedan i den efterföljande analysen, 
men innan denna tar vid presenteras också själva antalet ämnesord som kunnat 
hämtas ur Litt-info respektive pressens recensioner. Detta för att underlätta en 
jämförelse mellan olika typer av källor. Summan av ämnesord ur Litt-infos och 
pressens recensioner är dock inte lika med antalet termer i 
ämnesordssträngarna. Många ämnesord går att hämta i bägge typer av källor 
och räknas därför två gånger. Dessutom är det tal som anges för pressen en 
snittsumma baserad på fyra recensioner.  
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Formämnesorden Skönlitteratur och Romaner har rutinmässigt fogats till 
samtliga ämnesordssträngar och ingår därför inte i den kvantitativa samman-
ställningen av antalet ämnesord. Detsamma gäller termer för tid och plats som 
endast räknas i de fall de uttryckligen kunnat hämtas i källorna. Därför tas inte 
heller den geografiska benämningen Sverige, som rutinmässigt har fogats till 
samtliga svenska romaner i undersökning, med i beräkningarna. 

Bredare och smalare termer som fogats till samma ämnesordssträng i syfte 
att öka sökbarheten har i flera fall slagits samman och räknats som ett ämnes-
ord. Ett exempel är här de geografiska beteckningarna Sydamerika och 
Colombia. Ett annat exempel är genrebeteckningarna Deckare och 
Psykologiska deckare, som också räknas som ett ämnesord. Samma gäller i de 
fall termer för tid tas med i beräkningarna: här räknas endast den snävare 
tidsangivelsen. 2000-talet och Sekelskiftet 2000 räknas därför som ett 
ämnesord. Liknande ämnesord i samma ämnesordssträng har i vissa fall också 
slagits samman och räknas som ett. Ett exempel är här ämnesorden Kulturmöte 
och Kulturkrock.  

Recensionerna innehåller sällan exakta årtal och det är därför svårt att 
alltid kunna återge de tidsperioder som handlingen rör sig inom. Istället får 
man då gissa sig till en generell tidsangivelse utifrån publiceringsdatum, men 
många böcker innehåller också tillbakablickar, och tidsangivelserna i de 
föreslagna ämnesordssträngarna är därför ofta osäkra. 

Möjligt ämnesinnehåll som saknar termer i Att indexera skönlitteratur, 
eller som jag av andra skäl finner svårt att översätta till ämnesord, redovisas i 
den löpande texten i de fall jag upplever detta innehåll som framträdande i 
någon av källorna. 

I analysen av romanerna redovisas vid flera tillfällen definitioner av genre-
beteckningar i löpande text och fotnoter. Om inte annat anges är dessa hämtade 
i Att indexera skönlitteratur. 
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Tea-Bag av Henning Mankell 

Henning Mankell [...] fortsätter med Tea-Bag den rad av samtidsromaner som speglat 
Sverige och världen utanför Sverige. Poeten Jesper Humlin är en central figur och tillika 
navet i Tea-Bag. De verkliga huvudpersonerna är [...] Tea-Bag från Nigeria, Leyla från 
Iran och Tanja från f.d. Sovjetunionen. Jesper [...] åtar sig att leda en skrivkurs så att de 
kan förmedla sina livsöden. Bitvis är romanen starkt satirisk. Det gäller främst bilden av 
den egotrippade Jespers möten med sin närmaste omvärld. Flickorna förmedlar, i rättfram, 
muntlig form, i flera avsnitt sina bittra och skrämmande livserfarenheter. [...]Mankells 
naturliga, engagerande prosa lyckas utmärkt smälta samman satirens medvetna överdrifter 
med de illegala flyktingarnas konkreta upplevelser av världen som ett helvete. Som helhet 
en uppskakande, uppfodrande roman om de undanskuffades liv i en tid då egoismen och 
marknaden styr.68

 
Tea-Bag: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner .69

Denotativa: Stockholm (1); Göteborg (4); Invandrarmiljö (1); Förorter (2); Författare (6); 

Flyktingar (4); Invandrare (4); Afrikaner (5); Nigerianer (2); Iranier (2); 

Ryssar (2); Bokförlag, Redaktörer (5); Boxning (3); Börsmäklare (2); 

Muslimer (1) 

Konnotativa

: 

Illegal invandring (2); Kulturmöte, Kulturkrock (4); 

Genre: Samhällsskildringar (5); Genre: Samhällskritiska romaner (4); 

Genre: Satir (5) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Samhällsskildringar. – Samhällskritiska romaner. – Satir. – 2000-talet. – Sekelskiftet 2000. – 

Sverige. – Stockholm. – Göteborg. – Storstadsmiljö. – Författare. – Flyktingar. – Afrikaner. – 

Nigerianer. – Iranier. – Ryssar. – Illegal invandring. – Kulturmöte. – Kulturkrock. – 

Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa: Konnotativa Totalt 
Litt-info 6 4 10 
Pressens recensioner 4,5 3   7,5 

En indexering av såväl denotativa som konnotativa element är möjlig utifrån 
Litt-info och pressens recensioner, och med vissa undantag råder viss eller hög 
konsensus om de ämnesord som har valts. Litt-info har ett försprång vad det 
gäller antal termer, men samtidigt hämtas Kulturmöte och Kulturkrock, en av 
de viktigare ämnesordskombinationerna på den konnotativa sidan, enbart i 

                                                 
68 Engvén, Ingvar, Recension av ”Tea-Bag” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/. (2004-01-15) 
69 Recensioner ur pressen är här: Gellerfelt, Mats, 2001, ”Det burleska drunknar i det politiskt korrekta”; 
Hessler, Ole, 2001, ”Centrallyriker söker förlösning”; Schwartz, Nils, 2001, ”Leopardens språng. 
Henning Mankell har krängt sig ur sin Wallanderska tvångströja”; Strömberg, Ragnar, 2001, ”Mankells 
våldsamma smäll”. 

 31

http://www.bjt.se/litt/


pressens recensioner och inte i Litt-info. I en av recensionerna refererar man till 
uttrycket ”Kulturkollionskurs”.70 I en annan finns följande att läsa: 

att kalla smällen, när det skövlade paradiset Afrika i en vacker ung nigerianskas gestalt 
stöter samman med ett till pyramidspelsfars degenererat folkhem i ruiner, för våldsam, 
vore ett understatement71

Ämnesordssträngen inkluderar en del termer med låga samstämmighetstal 
(Stockholm, Nigerianer, Iranier, Ryssar och Illegal invandring). Jag upplever 
dock inte att dessa kräver någon djupare förklaring då närvaro i en källa och 
frånvaro i en annan troligtvis inte är ett uttryck för olika tolkningar, utan 
snarare beror på att recensenterna är olika detaljerade i sina beskrivningar. 
Samtidigt dyker en del termer upp i källorna som inte känns särskilt angelägna 
att ta med i ämnesordssträngen. Exempel är här Boxning och Börsmäklare, 
vilket är innehåll som främst figurerar i romanen som bakgrundstoff. Annat 
möjligt ämnesinnehåll som hämtats i fyra av källorna är att huvudpersonens 
åldriga mamma bringar in extrainkomster via telefonsex för äldre. Detta är en 
pikant detalj som jag kan förstå att recensenterna vill ta med, men inslaget 
känns både ovidkommande och missvisande vid en indexering. Någon term för 
detta finns visserligen inte i ämnesordslistan (och syns därför inte i tabellen på 
föregående sida), men exemplet tjänar ändock att visa att det också kan vara 
vanskligt att förlita sig på konsensus. I handledningen till Att indexera 
skönlitteratur uppmanar man visserligen till en inkludering av inslag som gör 
det möjligt att återfinna en roman med hjälp av vaga minnesfragment, men 
samtidigt menar man att det gäller att koncentrera sig på de viktigaste nyckel-
orden och att ”En lyckad indexering återger handlingen i koncentrat”.72 En viss 
återhållsamhet är således att föredra då risken annars är att ämnesordssträngen 
kan ge en felaktig bild av romanens innehåll. 

Något som framkommer i samtliga källor är att en skrivarkurs ingår i 
handlingen. Någon term existerar inte för detta i ämnesordslistan, vilket är 
synd eftersom det är ett viktigt element i handlingen som kan tänkas användas 
som sökord både för den som söker romaner där skrivarkurser ingår och de 
som specifikt försöker återfinna just denna bok. Däremot finns termen 
Skrivarkurs i databasen Svenska ämnesord som främst är avsedd för 

                                                 
70 Schwartz, 2001. 
71 Strömberg, 2001. 
72 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 15. 
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facklitteratur.73 I handledningen till Att indexera skönlitteratur finns dock inga 
anvisningar gällande ämnesordslistans förhållande till facklitteraturens 
ämnesord.74

Såväl Litt-info som pressens recensioner innehåller referenser till hur 
berättelsen förmedlas. Förutom Litt-infos referens till Mankells berättarstil 
ovan ger pressens recensioner vittnesmål om ”de skiftande berättarnivåerna 
(Diskurserna, skulle man skriva på akademiska)”.75 Här berättas också att den 
ena huvudpersonens, författarens, berättelse interfolieras med flykting-
flickornas tidvis skrämmande vittnesmål, samtidigt som stilen växlar mellan 
burlesk satir och alvarlig realism. Följande citat från en av recensionerna får 
illustrera detta: 

Än är det Molièrsk satir, än slapstick, än absurd teaterdialog som Ionesco inte skulle 
skämmas för, allt detta interfolierat av Tea-Bags och de andras historier, där Mankells 
förmåga att växla mellan detaljskarp realism och mytisk symbolik frammanar 
helvetesvisioner76

Dessa betraktelser är komplexa och svåra att översätta till ämnesord. Närmast 
är det kombinationen av genrebeteckningarna Samhällsskildringar, Samhälls-
kritiska romaner och Satir som får uttrycka blandningen av allvarlig realism 
och satirens överdrifter. 

                                                 
73 Svenska ämnesord. http://www.amnesord.kb.se. 
74 I svensk biblioteksförenings specialgrupp för indexering av skönlitteraturs Verksamhetsplan för 2004 
finns en planerad samordning med Svenska ämnesord. 
http://www.biblioteksforeningen.se/sg/index/plan.html (2004-02-07). 
75 Schwartz, 2001. 
76 Strömberg, 2001. 

 33

http://www.amnesord.kb.se/
http://www.biblioteksforeningen.se/sg/index/plan.html


Nåd av Linn Ullmann 

Är det rätt att hjälpa en svårt sjuk människa att dö om hon själv ber om det? Kan vi 
någonsin få kontroll över vårt liv och måste döden verkligen vara värdig och vacker? 
Kring dessa svåra frågor kretsar Ullmanns nya roman som därtill kan sägas vara en 
lovsång till kärleken och den nåd som två älskande människors bejakande av varandra 
innebär. Den pensionerade kulturjournalisten Johan Sletten är döende i cancer. Han tar ett 
löfte av sin hustru, barnläkaren Mai, att hon ska hjälpa honom att dö när sjukdomens 
plågor berövat honom hans värdighet. Men ville Johan verkligen dö när Mai till slut gav 
honom hans spruta?77

 
Nåd: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.78

Denotativa: Journalister (6); Läkare (5); Cancer (4); Dödshjälp (6); 

Konnotativa: Döden (5); Etik (3); Livsfrågor (3); Genre: Sjukdomsskildringar (4); 

Genre: Kärleksromaner (3); Genre: Relationsromaner (1); 

Genre: Idéromaner (1);  
Förslag på ämnesordssträng. 

Sjukdomsskildringar. – Kärleksromaner. – Relationsromaner. – 2000-talet. – 

Sekelskiftet 2000. – Norge. – Cancer. – Döden. – Dödshjälp. – Etik. – Livsfrågor. – 

Journalister. – Läkare. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 4 5 9 
Pressens recensioner 3,5 2,75 6,25 

Viss eller hög samstämmighet råder i stort om både denotativa och konnotativa 
element och en indexering där bägge nivåer ingår är här möjlig utifrån såväl 
Litt–info som pressens recensioner. Litt-info bidrar med fler termer än pressen, 
främst vad det gäller det konnotativa innehållet, men pressens låga snittsumma 
förklaras delvis av att en av recensionerna mycket specifikt fokuserar på 
romanens samlivsbeskrivning, medan övriga recensioner i första hand lyfter 
fram dödshjälpsproblematiken.79

Jag upplever ämnesorden Etik och Livsfrågor som centrala trots att sam-
stämmighetstalen här inte är högre än tre. Här blir dock en diskussion om 
konsensus något skev. Att romanen behandlar frågan om dödshjälp framgår i 
samtliga källor, vilket tyder på total konsensus. Utifrån detta är steget inte 

                                                 
77 Littberger, Inger, Recension av ”Nåd” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-01-15). 
78 Recensioner ur pressen är här: Bergström, Pia, 2002, ”Oidipal slutförvaring”; Lekander, Nina, 2003, 
”Velande liv”; Peterson, Marie, 2003, ”Mot det sista andetaget”; Spjut, Stefan, 2003, ”Linn Ullmann tar 
ett kliv framåt”. 
79 Bergström, 2002. 
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särskilt långt till att associera vidare till termer som Etik och Livsfrågor, vilka i 
Att indexera skönlitteratur också faller under samma grupp av ämnesord som 
Dödshjälp. 

Kärlekstemat lyfts fram i flera källor, men jag kombinerar genre-
beteckningen Kärleksromaner med genrebeteckningen Relationsromaner då 
denna enligt min mening är en mer passande benämning på den beskrivning 
som ges av romanpersonernas komplicerade förhållande.80 Relationsromaner 
hämtas visserligen endast i en källa, men bekräftas i mina ögon av just den 
genrebeteckning den valts att komplettera (Kärleksromaner). 

 Även genrebeteckningen Idéromaner är möjlig men väljs bort då jag 
uppfattar den som något för definitiv för att karaktärisera romanen.81 Ullmanns 
angreppsätt är snarare att problematisera än att föra fram en ideologi, och i en 
av recensionerna kan man dessutom läsa att ”Nåd är ingen renodlad tendens-
litteratur, även om den kan läsas som sådan”.82 Valet att utesluta genre-
beteckningen är dock inte självklart. 

Ämnesordet Journalister hämtas i samtliga källor. Intressant är dock att 
denna term inte är särkilt relevant trots uppenbar konsensus. Romanens 
huvudkaraktär har visserligen varit kulturjournalist men är det inte längre och 
romanen handlar inte om journalister. Möjligtvis är termen dock ett användbart 
sökord för den som försöker återfinna boken med hjälp av minnesfragment. 
Ämnesordet Läkare som också har ett relativt högt samstämmighetstal känns 
däremot mera relevant då delar av romanen utspelar sig i sjukhusmiljö och 
huvudkaraktärens fru agerar både i sin roll som läkare och i sin roll som 
livskamrat när hon assisterar vid sin makes dödsbädd. 

Pressens recensioner innehåller mer information om hur berättelsen 
förmedlas än vad Litt-infos recension gör. Exempelvis kan man i en recension 
läsa att ”Ullmann skriver enkelt, med ett suveränt trick, när hon i bisatser 
smugglar in bilder som bågnar av upplysningar”.83 Tyvärr går inte denna typ av 
betraktelse att översätta till ämnesord. 

                                                 
80 Kärleksromaner: ”Verk som skildrar förälskelse, kärlek och erotik”. Relationsromaner: ”Verk som 
skildrar mänskliga relationer, ofta problemfyllda”. 
81 Idéromaner: ”Verk som beskriver och för fram en ideologi. Hit existentiella och filosofiska frågor, 
livsåskådningslitteratur”. 
82 Spjut, 2003. 
83 Peterson, 2003. 
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Onåd av J. M. Coetzee 

En trött desillusionerad lärare förför en student, får avsked, lämnar universitetet i 
Kapstaden, och tar sin tillflykt till sin dotter som lever på landet [...] Det handlar om 
sexualitet och utnyttjande, om våld och underkastelse och naturligtvis om ras. Denna 
prisbelönta roman ställer frågan om försoning mellan raserna i det Sydafrikanska 
samhället på sin spets, [...] Coetzee är en lysande författare och en mästare i att skildra 
psykisk spänning och förlamning. Han skapar ett inträngande mansporträtt och skildrar 
fader-dotterrelationens svårigheter.84

 
Onåd: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.85

Denotativa: Sydafrika, Kapstaden (6); Universitetsmiljö (6); Landsbygd (4); Lärare (6); 

Studenter (6); Kärleksförhållanden (6)86; Våldtäkt (5); Prostituerade (2); 

Hundar (5) 

Konnotativa: Far–dotterrelationer (1); Rasmotsättningar (3); Sexualitet (2); 

Inre resor, Självrannsakan (2); Skuld och ansvar (3); Apartheid (1); 

Genre: Psykologiska romaner (1); Genre: Mansskildringar (1); 

Genre: Samhällsskildringar (3); Samhällsförändringar (3) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Psykologiska romaner. – Mansskildringar. – 1900-talet. – 1990-talet. – Afrika. – Sydafrika. – 

Kapstaden. – Universitetsmiljö. – Landsbygd. – Lärare. – Studenter. – Far–dotterrelationer. – 

Våldtäkt. – Samhällsförändringar. – Rasmotsättningar. – Apartheid. – Skuld och ansvar. – 

Inre resor. – Självrannsakan. – Hundar. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 5 5 10 
Pressens recensioner 6,5 2,25   8,75 

Även här är en indexering som tar fasta på konkreta och abstrakta nivåer 
möjlig utifrån Litt-info och pressens recensioner. Litt-info bidrar här med något 
fler konnotativa termer medan pressen har ett försprång på den denotativa 
sidan. Synlig konsensus råder främst gällande konkreta inslag som plats, miljö 
och aktörer. Intressantare är dock att jag upplever att flera ämnesord på den 
konnotativa sidan faktiskt säger mer om vad romanen handlar om trots låga 

                                                 
84 Schlyter, Ann, Recension av ”Onåd” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-01-15). 
85 Pressens recensioner är här: Eriksson, Magnus, 1999, ”Bok. Skiftande nyanser av makt och beroende”; 
Helgesson, Stefan, 2000, ”Litteratur: Drabbad av historiens onåd. JM Coetzees nya roman ger en bild av 
dagens Sydafrika i hela dess förfärande motsägelsefullhet”; Schottenius, Maria, 2000, ”Avgrundens tolk. 
Maria Schottenius läser en författare som ger sikt på djupet”; Svenning, Olle, 2000, ”Olle Svenning om 
en lysande, skakande roman och ett möte med J M Coetzee”. 
86 Kärlek har i andra fall definierats som konnotativt. Kärleksförhållanden betecknar här mera av en 
konkret händelse som skulle passa i Beghtols ”event-facett”. 
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samstämmighetstal. Att berättelsen förmedlas på en högre nivå än den rent 
konkreta kan också exemplifieras med ett citat ur en av pressens recensioner: 

Han reser alltså till det engelska språkets ursprung i Sydafrika, det språk och den litteratur 
som har gjort honom till den han är. Men just där, där de första kolonialkrigen en gång 
utkämpades, måste han överge sig själv. Just där våldtas hans dotter. Just där förvandlas 
han till en som vårdar och avlivar sjuka hundar, de lägsta bland de lägsta. Just där får han 
se historien börja om på nytt när svarta bönder tar över gårdarna.87

På ett plan handlar romanen om en professor som har ett förhållande med en 
student och sen får sparken och flyttar till sin dotter som blir brutalt våldtagen. 
På ett annat plan handlar det om något större – om skuld, om makt och om hur 
professorns och hans dotters vanära blir ett martyrskap på vägen mot att sona 
de vitas skuld. Förhållandevis hög konsensus råder också gällande det 
sammansatta ämnesordet Skuld och ansvar. Detta uttrycks direkt i en av 
recensionerna där man kan läsa att ”Coetzee skriver om makt och beroende, 
över- och underordning, skuld och ansvar”.88 I samma recension skriver man 
också att ”Lucy tar själv på sig sin skuld” när hon våldtas av tre svarta män och 
att hon ”ser överfallet som oundvikligt; de förtryckta slår tillbaka mot 
förtryckarna.89 I andra recensioner är ämnesordet närvarande på ett mera 
indirekt vis, och här är man säkert hjälpt av att läsa flera recensioner för att 
komma fram till ämnesordet. I vilket fall hjälper recensionerna till att 
identifiera och isolera ämnesord för en problematik som man troligtvis på ett 
mera diffust sätt är medveten om utifrån egen läsning. 

Från att ha varit en självisk person som utnyttjar sin maktposition och 
endast agerar utifrån egna drifter tvingas romanens huvudperson till insikt 
genom sitt fall. Vanäran efter avskedet från universitetet och maktlösheten 
inför dotterns våldtäkt gör att han först krymper och sedan växer till en person 
som kan be om förlåtelse. För att beskriva detta används ämnesorden Inre 
resor och Självrannsakan. Dessa har visserligen endast formats utifrån två av 
källorna, och jag är heller inte helt säker på att jag kunnat tyda detta om jag 
inte själv hade läst romanen. Dock ligger termerna Inre resor och 
Självrannsakan inte långt ifrån ovan nämnda Skuld och ansvar.  

Termerna Psykologiska romaner, Manskildringar och Far-dotterrelationer 
har endast hämtats i Litt-info, men för den som har läst romanen är ande-

                                                 
87 Helgesson, 2000. 
88 Eriksson, 1999. 
89 Eriksson, 1999. 
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meningen också närvarande i pressens recensioner, om än inte lika tydligt. Här 
upplever jag Litt-infos recension mera som en sammanfattning av handling och 
problematik, medan pressens recensioner ägnar sig åt en mer diffus analys. 
Därför är det här lättare att hämta dessa termer i Litt-info, samtidigt som låg 
synlig konsensus inte behöver betyda att oenighet råder om denna typ av 
innehåll. I synnerhet kan genrebeteckningen Psykologiska romaner illustrera 
detta.90 Rent konkret hämtas termen endast i Litt-info, men ämnesord som Skuld 
och ansvar, samt Inre resor och Självrannsakan som hämtats i pressens 
recensioner, pekar också i denna riktning. 

Termen Apartheid fogas också till ämnesordssträngen trots att den endast 
är bokstavligt närvarande i en av källorna.91 Den kunskap som vi kan förväntas 
ha om det Sydafrikanska samhället i kombination med ämnesord som 
Samhällsförändringar och Rasmotsättningar som redan fogats till ämnesords-
strängen gör dock att steget inte är långt till att vi ska förstå att romanen 
utspelar sig i apartheids skugga, vare sig recensenterna refererar till termen 
eller ej. Egentligen vore postapartheid ett mer passande begrepp, men termen 
finns inte med i ämnesordslistan. 

Termen Hundar fogas också till ämnesordsträngen då romanens huvud-
person slutligen arbetar med sjuka hundar. Termen känns något för konkret och 
malplacerad i samband med de mer djupsinniga termerna i ämnesordssträngen, 
men samtidigt lyfts hundinslaget fram i fem av källorna. Här framgår det också 
att hunden symboliserar något större. Exempelvis kan man här läsa att: ”Med 
hunden som genomgående bild gestaltar denna roman begreppet vanära med 
dess närbesläktade känslor som förödmjukelse, kränkning, förakt”.92 Termen 
”vanära” existerar dock inte i Att indexera skönlitteratur. 

Avslutningsvis kan delar av boken uppfattas som en allegori över den 
sydafrikanska ”Sannings- och försoningskommissionen”, vilket man direkt 
hänvisar till i tre av källorna, och som ytterligare underbygger valet av Skuld 
och ansvar93 Ett exempel: ”Där blir romanen en parabel över den sydafrikanska 
sannings- och försoningskommissionens verksamhet”.94 Någon term finns inte 
för detta i ämnesordslistan, men vill man ta med det i indexeringen är det 

                                                 
90 Psykologiska romaner: ”Verk som lägger stor vikt vid individernas själsliv”. 
91 Svenning, 2000. 
92 Schottenius, 2000. 
93 Sanningskommission förklaras i Nationalencyklopedin som ”en oberoende kommission med uppgift att 
utreda samhälleliga övergrepp i det förflutna förekommande bl.a. i Sydafrika”. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O869259&i_word=sanningskommission (2004–05-30). 
94 Eriksson, 1999. 
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kanske möjligt att foga det till ämnesordssträngen som ett institutionsnamn på 
samma sätt som man kan lägga till personnamn och geografiska beteckningar.95

Om kärlek och andra demoner av Gabriel García Márquez 

Ett gammalt kloster ska bli hotell och när gravkammaren töms, finner man kvarlevorna av 
en ung flicka vars extremt långa välbevarade hår väcker nyfikenhet. Vem var hon? García 
Márquez målar på sitt säregna vis fram en tänkbar version. Men även om sagan är 
fängslande, är det ändå språket och stilen som är nobelpristagarens yttersta specialitet. 
Den fulländade ironin är hans kännetecken.96

 
Om kärlek: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.97

Denotativa: Sydamerika, Colombia, Karibien (5); Kloster, Klostermiljö (3); Adelsmiljö (5); 

1700–talet (5); Rabies (5); Demoner (4); Slavar (3); Präster (4); 

Bibliotekarier (2); Inkvisitionen (3) 

Konnotativa: Exorcism (4); Övertro (1); Kulturkrock, Kulturmöte (1); Kolonialism (1); 

Genre: Kärleksromaner (5); Genre: Sagor (1); Genre: Skrönor (3); 

Genre: Historiska romaner (2) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Kärleksromaner. – Sagor. – Skrönor. – 1700–talet. – Sydamerika. – Colombia. – Karibien. – 

Adelsmiljö. – Klostermiljö. – Rabies. – Inkvisitionen. – Demoner. – Exorcism. – Övertro. – 

Präster. – Slavar. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 1 1 2 
Pressens recensioner 7 2,75 9,75 

Om kärlek och andra demoner handlar om en 12-årig markisinna i 1700-talets 
Colombia som blir biten av en rabiessmittad hund. Hon klarar sig från smittan 
men befaras vara besatt av en demon och hamnar därför i klorna på 
inkvisitionens djävulsutdrivare. I berättelsen rör man sig mellan kolonial-
samhällets lågadel, slavkvarteren och den katolska kyrkans klostermiljö, och 
romanen är också en berättelse om en osannolik passion innanför klostrets 
murar. 

Referatet ovan är nödvändigt då Litt-infos recension varken beskriver 
handling eller karaktärer. En innehållsbeskrivning är alltså i inte möjlig utifrån 
                                                 
95 Inga anvisningar ges gällande detta i Att indexera skönlitteratur. 
96 Hörlén, Annika, Recension av ”Om kärlek och andra demoner” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-
01-15). 
97 Recensioner ur pressen är här: Bromander, Lennart, 1995,”En magisk berättare”; Jonsson, Stefan, 
1995, ”Två exorcister. Garcia Marquez och Naipaul skriver historia”; Schwartz, Nils, 1995, 
”Bibliotekariens besatthet”; Solomin, Nina, 1995, ”Kärleken är en ond demon”. 
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denna källa, även om den säger en del om stil. Samtliga termer förutom Sagor 
och Klostermiljö hämtas istället enbart i pressens recensioner. 

Ämnesordssträngen innehåller fler termer på den denotativa än den 
konnotativa sidan, och det råder också högre samstämmighet gällande dessa. 
Att inte samtliga recensioner ur pressen bekräftar det konkreta innehållet beror 
på att en av dessa främst fokuserar på läsupplevelsen och García Márquez 
berättarstil istället för att återge handling och innehåll.98

Eftersom romanen utspelar sig på 1700-talet är genrebeteckningen 
Historiska romaner möjlig, men då romanen är fylld med fantasifulla inslag 
väljer jag istället genrebeteckningarna Sagor och Skrönor.99 Termen Sagor har 
visserligen endast hämtats i Litt-info, men bekräftas på sätt och vis av Skrönor 
som hämtats i tre av pressens recensioner.100 Bägge genrebeteckningarna kan 
användas för att lyfta fram de fantastiska och fantasifulla inslagen, men medan 
Skrönor indikerar mera av rövarhistoria, hoppas jag att Sagor bättre förmår 
förmedla den magi som vilar över García Márquez berättelse. 

Ämnesordet Övertro har också valts trots brist på synlig konsensus. När 
ämnesord i en första omgång skapats utifrån de enskilda källorna hämtades 
Övertro endast i en av dessa, men förekomsten av ämnesord som Exorcism och 
Demoner, vilka hämtats i fyra källor, kan ses som underlag för även detta 
ämnesord.101 Liksom med genrebeteckningen Sagor ovan bekräftas här ett 
ämnesord utan synlig konsensus av andra (inte nödvändigtvis synonyma) 
ämnesord med högre samstämmighetstal. 

När det gäller García Márquez väljer man gärna genrebeteckningen Magisk 
realism. Av recensionerna framgår det dock att genrebeteckningen inte passar i 
det här fallet. Här kan man läsa att ”Den fabulerande fantasin blomstrar och 
prunkar, även om den magiska realismen här är frånvarande”.102 Ett annat 
exempel är: ”Sedan Gabriel García Márquez övergivit den överlastade form av 
sydamerikanskt prosaskrivande som kallas magisk realism”.103 Här kastar 
pressens recensioner tvivel över en annars kanske självklar genrebeteckning. 

                                                 
98 Bromander, 1995. 
99 Historiska romaner: ”Verk där handlingen försöker återkapa historiska händelser och miljöer äldre än 
författarens samtid”. Sagor: ”Berättelser med overkligt eller fantastiskt, ibland allegoriserande eller 
moraliserande innehåll”. Skrönor: ”Lögnaktiga men roande historier”. 
100 Exempel ur recensionerna: ”En sprakande skröna”. Jonsson, 1995; ”brokig skröna”. Solomin, 1995; 
”underhållande skröna”. Schwartz, 1995. 
101 I en av recensionerna hänvisar man till ”vidskepelse”, vilket i ämnesordslistan översätts till termen 
Övertro. Bromander, 1995. 
102 Schwartz, 1995. 
103 Bromander, 1995. 
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De flesta källorna berör García Márquez berättarstil, men i avsaknad av 
genrebeteckningen Magisk realism är det främst Sagor (och Skrönor) som får 
beskriva hur berättelsen förmedlas. 

I en av recensionerna utkristalliseras berättelsen på en högre nivå. Här kan 
man läsa att det är fråga om en ”Kulturkollision [...] i friktionen mellan olika 
trossystem”, att skillnaderna mellan spanjor och slav, kreol och indian, europé 
och mestis, kristen och hedning ter sig som naturliga ur överhetens perspektiv 
och att det är överträdelser av gränserna som ter sig som övernaturliga.104 
Vidare skriver man här att: ”Den största demonen är kärleken. Den driver den 
förälskade ut ur sig själv och sin kutur [...] i förbindelse med det som ligger på 
andra sidan gränsen”.105 Ur detta perspektiv skildrar García Márquez kolonial-
samhällets kollision mellan olika kulturer. De ord som Att indexera 
skönlitteratur tillhandahåller för att beskriva detta är Kulturkrock och 
Kulturmöte, men jag tvekar att använda dessa då jag är rädd för att ämnesorden 
leder tankarna i riktning mot vår egen tid. Valet att utesluta termerna är dock 
inte självklart, men jag avstår ifrån att applicera ämnesord i de fall jag känner 
tvekan och heller inte kan stödja mig på konsensus. 

Ämnesordet Bibliotekarie, vilket förekommer i två av källorna, väljer jag 
bort. En av huvudpersonerna är visserligen bibliotekarie, men främst är han 
ändock präst och exorcist. 

                                                 
104 Jonsson, 1995. 
105 Jonsson, 1995. 
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En kvinna att älska av Theodor Kallifatides 

Theodor Kallifatides kom till Sverige 1964 och har i ett trettiotal böcker skildrat 
främlingskapets villkor. En kvinna att älska inleds och avslutas med vännen Olgas 
begravning. På sista sidan lovar Kallifatides att skriva en roman om henne. Den här lilla 
boken är dock snarare en tankebok än en roman och utgör ett ganska ostrukturerat 
hopplock av minnen, möten, känslor och funderingar under Olgas sjukdomstid. Det är 
inte heller Olga utan författaren själv som står i centrum. Frikostigt delar han med sig av 
sina privata upplevelser som invandrad ’svensk’. Döden och livets mening är 
återkommande teman, samt språkets betydelse för själens, tankens och ordets 
överlevnad.106

 
En kvinna att älska: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner .107

Denotativa: Begravning (4); Invandrare (3); Författare, Invandrarförfattare (3); 

Kallifatides, Theodor (5); Språk, Tvåspråkighet (2); Cancer (2); Greker (3); 

Ryssar (2); Grekland, Aten (1); Fotboll (1) 

Konnotativa: Främlingskap (1); Döden (5); Livsfrågor (4); Vänskap (5); Saknad (2); 

Sorg (2); Exil (1); Identitet (2); Kärlek (1); Genre: Sjukdomsskildringa (1); 

Genre: Självbiografiska romaner (5) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Självbiografiska romaner. – Kallifatides, Theodor. – 1900–talet. – 1990–talet.108. – Sverige. – 

Grekland. – Författare. – Invandrare. – Greker. – Ryssar. – Exil. – Identitet. – Vänskap. – 

Cancer. – Döden. – Begravning. – Sorg. – Saknad. – Livsfrågor. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 4 3 7 
Pressens recensioner 4,25 5,25 9,5 

Detta är en ämnesordssträng där många mer diffusa ämnesord kompletterar 
varandra. En indexering som inkluderar denotativa och konnotativa element är 
möjlig utifrån Litt-info, men pressens recensioner producerar fler ämnesord. 

Här är jag något konservativ i min beräkning av vissa termers sam-
stämmighet. Konsensus gällande termen Självbiografiska romaner i kombina-
tion med den kännedom man som bibliotekarie troligtvis har om Theodor 

                                                 
106 Haskå, Eva, Recension av ”En kvinna att älska” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/.(2004-01-15). 
107 Recensioner ur pressen är här: Bromander, Lennart, 2003, ”En fantastisk kvinna – men hur?”; 
Eriksson, Magnus, 2003, ”Innerlig bok till en älskad kamrat”; Milles, Ulrika, 2003, ”Ett långt och 
innerligt farväl. Theodor Kallifatides tecknar en vacker historia om saknaden och exilens villkor”; 
Olsson, Ulf, 2003, ”Att leva är en exil från döden”. 
108 Romanen innehåller också många tillbakablickar, men tidsangivelser för dessa kan inte hämtas i 
recensionerna. 
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Kallifatides leder egentligen vidare till termer som exempelvis Greker och 
Författare, trots att dessa endast har hämtats i några av källorna. 

Eventuellt skulle man även kunna inkludera genrebeteckningen 
Sjukdomsskildringar, men detta inslag överskuggas av Kallifatides existentiella 
grubblande och hans beskrivning av vänskap och sorg. 

Kombinationen av termerna Exil och Identitet ger förhoppningsvis en mer 
nyanserad bild än vad termen Invandrare förmår. Jag tycker att ämnes-
ordskombinationen Exil och Identitet illustrerar mycket av romanens kärna och 
väljer att ta med den trots låga samstämmighetstal. Dessutom pekar andra 
ämnesord ur källorna i denna riktning (Främlingskap, Invandrare och 
Livsfrågor). Ämnesordet Exil hämtas visserligen endast i en källa, men då i 
rubriken till denna recension. Här kan man läsa att det är en vacker historia om 
”saknaden och exilens villkor”, och kanske kan man därmed säga att närvaro i 
rubriken ger ämnesordet tyngd.109

I de flesta källorna framgår att boken handlar om meningen med livet eller 
att finna ett livssammanhang, vilket jag översätter till ämnesordslistans 
Livsfrågor. Litt-infos recension ovan menar att ”Döden och livets mening är 
återkommande teman”, medan man i pressens recensioner exempelvis 
uttrycker att ”Tanken på meningen, eller livets avsaknad av sådan, löper som 
en röd tråd genom boken”.110 Då så stor enighet råder om detta innehåll fogar 
jag termen Livsfrågor till ämnesordssträngen. Dock tycker jag att det är ett 
ganska brett begrepp och att de övriga ämnesorden klarar av att beskriva boken 
på egen hand. Flera av dessa ämnesord är helt eller delvis i avsaknad av 
samstämmighet (Sorg, Saknad, Exil och Identitet), men är som sagt inte 
fristående från de ämnesord som hämtas i flera av källorna. Snarare bekräftas 
de av dessa. Liksom Exil och Identitet är förbundna med termer som 
Invandrare, Främlingskap och Livsfrågor, är termerna Sorg och Saknad intimt 
förknippade med ämnesordet Döden, vilket har hämtats ur nästan samtliga 
källor. 

Flera av källorna ger information om hur berättelsen förmedlas. I Litt-infos 
recension ovan kan man läsa att det ”är dock snarare en tankebok än en 
roman”, vilket också återkommer i en av pressens recensioner: ”Theodor 
Kallifatides är alltid som bäst när han skriver sådana här små självbiografiska 
tänkeböcker i impressionistisk romanform”.111 Dock tillhandahåller 

                                                 
109 Milles, 2003. 
110 Milles, 2003. 
111 Bromander, 2003. 
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ämnesordslistan i nuläget inga lämpliga termer. Däremot skulle man eventuellt 
kunna lägga till termen Tvåspråkighet för att beskriva Kallifatides tankar kring 
språk, identitet och författarskap.112

Timmarna av Michael Cunningham 

Timmarna är en variation kring en roman av Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925). 
Michael Cunninghams berättelse kretsar kring tre huvudpersoner – Virginia Wolf själv 
1923, då hon i Richmond, England påbörjar den roman som ska bli Mrs Dalloway; 
Clarissa Vaughan som i nutidens New York ska ordna en fest för […] en aidssjuk, döende 
poet, och Richies mor Laura Brown som i Los Angeles 1949 hamnar i en virvel av tvivel 
och livssmärta.113

 
Timmarna: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.114

Denotativa: Wolf, Virginia (6); Mrs. Dalloway (6); Författare (6); 1920–talet (6); 1940–

talet (6); 1990–talet (6); England, Richmond (6); USA, Los Angeles (6); 

USA, New York (6); Redaktörer (3); Hemmafruar (3); Aids, Aids-sjuka (6); 

Självmord (3); Läsare (3) 

Konnotativa: Genre: Biografiska romaner (6); Genre: Parafraser (3); 

Genre: Metaromaner (2); 

Genre: Pastischer (1) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Biografiska romaner. – Wolf, Virginia. – Parafraser. – Mrs. Dalloway. – 1900–talet. – 1920–

talet. – 1940–talet. – 1990–talet. – Parallella handlingar. – England. – USA. – Los Angeles. – 

New York. – Författare. – Redaktörer. – Läsare. – Hemmafruar. – Aids. – Aidssjuka. – 

Självmord. – Filmade böcker. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 10 2 12 
Pressens recensioner 12,8 1,5 14,3 

Här har pressens recensioner ett försprång på den denotativa sidan. Romanens 
parallella handlingar består av i stort sett separata berättelser som beskriver tre 
kvinnors liv under olika decennier och på olika platser. Därför innehåller den 
föreslagna ämnesordssträngen många termer som beskriver just den konkreta 
ramen. Ämnesorden på den konnotativa sidan består också av 

                                                 
112 Valet att inte inkludera termen Tvåspråkighet i ämnesordssträngen är inte självklart och beror mest på 
mina egna associationer till barn och skolundervisning. 
113 Johnsson, Arne, Recension av ”Timmarna” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-01-15). 
114 Recensioner ur pressen är här: Malmberg, Carl-Johan, 2000, ”Bok. På tröskeln till en bortomvärld”; 
Mattson, Ellen, ”Här skrivs woolfiska så det står härliga till”; Nelson, Cecilia, 2000, ”Tre gånger Mrs D”; 
Peterson, Marie, 2000, ”Litteratur: Hur skapa mening när vi ändå ska dö?”. 
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genrebeteckningar (Biografiska romaner och Parafraser) som inte helt själv-
klart har placerats här då de faktiskt pekar på faktaliknande information om 
Virginia Woolf och hennes roman Mrs. Dalloway. 

Genrebeteckningen Parafras inkluderas i ämnesordssträngen då det i 
källorna framgår att stora inslag i Cunninghams roman är omskrivningar av 
Virginia Woolfs klassiker Mrs. Dalloway.115 Litt-info citatet ovan refererar till 
romanen som en ”variation kring” Woolfs roman, och i en av pressens 
recensioner kan man läsa att ”I berättelsen om förlagsredaktören följer 
Cunningham ursprungstexten nästan skrattretande nära, både vad gäller 
innehåll och stil”.116 I övriga recensioner dyker även genrebeteckningar som 
Metaromaner och Pastischer upp.117 Särskilt inslaget av metaroman är 
intressant. Delar av handlingen beskriver ju Woolfs arbete med Mrs. Dalloway, 
den roman som inspirerat Cunningham att skriva Timmarna, vilken i sin tur 
åtminstone delvis är en variation kring Woolfs roman. Dock vet jag inte om det 
är rättvisande med genrebeteckningen i en ämnesordssträng, samtidigt som 
Timmarna inte heller är en renodlat biografisk roman, eller en renodlad 
parafras. Inslagen finns dock där, och jag tror att det kan vara intressant att 
peka på dem. Här skulle man kanske också vara behjälpt av ett sätt att beskriva 
inslag utan att behöva kategorisera hela romanen.118 Jag kan förstå om man vid 
indexeringen tvekar inför dessa genrebeteckningar som kräver förtrogenhet 
med romanens bakgrund. Dock är litteraturrecensioner till viss hjälp. 

Ämnesordssträngens konkreta slagsida betyder inte att romanen främst rör 
sig på denna nivå. Snarare upplever jag att de tematiska och konnotativa 
elementen i mycket är för svårgripbara för att lätt översättas till ämnesord, och 
att recensionernas behandling av dessa är för komplexa för att vara till riktig 
hjälp. I en av recensionerna kan man exempelvis läsa att ”Laura är gravid för 
andra gången, men lika mycket havande med olycka och desperation”.119 En 
annan recension uttrycker att ”Det som var Woolfs tema, sökandet efter en 
möjlig livshållning i en värld av kaos och grymhet, lyser dock klart också i 
Cunninghams tappning”.120 En tredje recension ger följande analys: ”de är både 
                                                 
115 Parafraser: ”Fria omskrivningar eller omdiktningar av verk med bevarande av det ursprungliga 
innehållet”. 
116 Nelson, 2000. 
117 Malmberg, 2000; Peterson, 2000; Ämnesordslistans definition av Metaromaner: ”Romaner som 
beskriver sin egen tillkomst eller romanens uttrycksmedel”. Ämnesordslistans definition av Pastischer: 
”Verk som imiterar verk från annan historisk eller stilistisk epok”. 
118 I Svenska ämnesord finns termen Influenser vilken kan användas tillsammans med personnamn. 
http://www.amnesord.kb.se. 
119 Peterson, 2000. 
120 Mattson, 2000. 
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i livet och samtidigt och självvalt utanför det, på tröskeln till en bortomvärld 
som är fantasins, litteraturens, dödens”, samt att ”denna bok handlar om 
rörelserna hos minnet och hos det inom oss som ännu inte blivit till minne”.121 
Möjliga ämnesord är här Livsfrågor och Främlingskap, men framförallt det 
förra är ett brett begrepp vars betydelse bäst framkommer i kombination med 
snävare termer. Kanske får man här nöja sig med att denna typ av innehåll är 
svårgripbart just därför att det är så komplext. 

Vad det gäller hur berättelsen förmedlas så berör samtliga recensioner 
Timmarnas berättarstruktur. Närmast får denna beskrivas med ämnesordet 
Parallella handlingar, medan genrebeteckningen Parafraser används för att 
beskriva litterär influens. 

                                                 
121 Malmberg, 2000. 
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Spårvagn på Vintergatan av Niklas Rådström 

[Niklas Rådström] avslutar sin svit självbiografiskt färgade romaner, som inleddes med 
Månen vet inte (1989) och Medan tiden tänker på annat (1992) med en roman som 
fokuserar pojkens förhållande till sin far. Det är en dynamisk far, som är helt uppslukad 
av sitt konstnärsliv och som gång på gång sviker familjen och den ständigt väntande 
sonen. Händelserna skildras konsekvent ur barnets perspektiv, även om den medelålders 
berättaren gör sig synlig. Romanen är skriven på ett poetiskt och suggestivt språk som ger 
en magisk lyster. Drömmar, idéer och verkliga händelser vävs samman på ett sätt, som 
gör läsningen till en helhetsupplevelse.122

 
Spårvagn: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.123

Denotativa: Konstnärer, Konstnärsmiljö (2); Musiker (1); Arkitekter (3); 

Detektiver, Poliser (2); Rådström, Niklas (4); Stockholm, Karlaplan (1); 

Stockholm, Narvavägen (1); Moskva, Röda Torget (1); 

Moskva, Leninmausoleet (1) 

Konnotativa: Far–sonrelationer (3); Frånvarande fäder (3); Mytomani (1); 

Magisk realism (1); Döden (4); Sorg (1); Genre: Barndomsskildringar (5); 

Genre: Självbiografiska romaner (5) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Barndomsskildringar. – Självbiografiska romaner. – Rådström, Niklas. – 1900–talet. – 1950–

talet. – Sverige. – Stockholm. – Karlaplan. – Narvavägen. – Klara. – Musiker. – Journalister. – 

Far–sonrelationer. – Frånvarande fäder. – Döden. – Saknad. – Sorgearbete. – Skönlitteratur. – 

Romaner.124

Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 
Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 1 4 5 
Pressens recensioner 1,5 3 4,5 
Andra källor 3 0 3 

Här är Litt-info och pressens recensioner i stort likvärdiga som källor. De 
ämnesord som valts ur dessa är förhållandevis få och betecknar för ovanlig-
hetens skull främst konnotativa element. I mina ögon förmedlar dessa termer 
romanens innehåll på ett sätt som en konkret beskrivning inte förmår, men för 
                                                 
122 Berndtsson Engström, Karin, Recension av ”Spårvagn på Vintergatan” i Litt-info, 
http://www.bjt.se/litt/ (2004-02-23). 
123 Recensioner ur pressen är här: Brohult, Magnus, 1996, ”Minnen tömda på blod”; Nordbeck, Johan, 
1996, ”Vardagen överglänser solsystemet”; Waern, Carina, 1996, ”En trettiofem år gammal sorg väller 
fram. Niklas Rådströms roman ’Spårvagn på Vintergatan’ är hans bästa hittills, skriver DN: s Carina 
Waern”; Zandelin, Pia, 1996, ”Far var musik”. 
124 Något som inte framgår av ämnesordssträngen är att romanen är en fristående avslutning av en trilogi. 
Detta kan dock nämnas i katalogposten som en anmärkning. I Libris finns de två tidigare romanerna 
nämnda i ett 500-fält (anmärkningsfält). Detta är sökbart, men tyvärr är det endast synligt i MARC-
posten. 
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att öka sökbarheten inkluderar ämnesordssträngen även ett antal konkreta 
termer som endast hämtats från bokomslag (1950-talet, Klara och 
Journalister). Jag gör alltså här ett undantag då jag anser att vare sig Litt-info 
eller pressens recensioner bidrar med tillräckligt med relevanta termer för att 
beskriva den konkreta ramen.  

Konsensus råder främst gällande genrebeteckningarna Självbiografiska 
romaner och Barndomsskildringar. Förvånande är dock att ämnesorden Far-
sonrelationer och Frånvarande fäder endast hämtats i tre källor trots att jag 
upplever denna problematik som framträdande i romanen. 

Romanen utspelar sig främst på 1950-talet (vilket inte framgår av 
recensionerna). Ramberättelsen utspelar sig dock i nutid. Gissningsvis 1990-
tal, men jag utelämnar ramberättelsens tid då dessa avsnitt är drömlika och 
hallucinatoriska episoder där huvudpersonen ändå befinner sig i barndomen i 
tanken. Av samma skäl utelämnar jag att barnet i vuxen ålder är arkitekt. 

Ämnesorden för plats är många, men kan vara av intresse för den som 
specifikt söker litteratur vars handling utspelar sig på dessa platser, samt för 
den som vill återfinna romanen med hjälp av minnesfragment. Samtidigt dyker 
flera ämnesord upp i recensionerna vilka jag väljer att inte ta med. Exempelvis 
är detektivinslagen försumbara och figurerar endast i korta drömliknande 
sekvenser. Röda Torget och Leninmausoleet är platser som nämns i förbifarten 
alldeles i slutet av boken och som vore direkt missvisande som ämnesord. 
Dessa omnämns visserligen endast i en eller två av recensionerna och jag kan 
därför i det här fallet stödja mig på bristande konsensus i mitt beslut att 
utelämna termerna. 

Med viss tvekan inkluderar jag ämnesordet Döden.125 Boken är på sätt och 
vis ett avsked till en död far, men huvudsakligen handlar romanen om faderns 
frånvaro den tid han är i livet. Främst utifrån egen läsning lägger jag också till 
ämnesorden Saknad och Sorgearbete vilket bättre fångar den stämning som 
färgar slutet av romanen. Rubriken ”En trettiofem år gammal sorg väller fram” 
från en av pressens recensioner pekar också i denna riktning.126

Recensionerna rymmer flera omnämnanden om Rådströms språk och 
berättarstil. Exempelvis beskriver man i Litt-infos recension ovan hur berättel-
sen rör sig mellan dröm och verklighet. Dock hittar jag inga direkta 
omnämnanden i recensionerna gällande hur berättelsen förmedlas som kan 

                                                 
125 Ett exempel ur recensionerna: ”Spårvagn på vintergatan är en berättelse om avsked. När han skriver 
den har has far varit död i trettio år”. Zandelin, 1996. 
126 Waern, 1996. 
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omvandlas till existerande ämnesord. Termen Magisk Realism dyker upp i en 
recension, men denna term existerar endast som en genrebeteckning och kan 
alltså inte användas för att beskriva mindre inslag.127

Kära Agnes! av Håkan Nesser 

Detta är en ganska förtjusande kombination av brev-, dagboks- och kriminalroman med 
europeisk miljö (inklusive det intressant undflyende Nesserland och dess nationalskald 
Barin)[...] 38-åriga Agnes, nybliven änka, får brev från f.d. skolkamraten och vännen 
Henny med förslaget att mot god betalning ta livet av Hennys make.128

 
Kära Agnes!: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.129

Denotativa: Europa (2); Mord (5); Nesserland (1); Gobshejm (fiktiv plats) (2); 

Grothenburg (fiktiv plats) (2); Zwille (fiktiv plats) (1); 

Gerringstadt (fiktiv plats) (1); Holland, Amsterdam (1); Lärare, Universitet (1); 

Teaterregissörer (1); Begravning (5) 

Konnotativa: Vänskap (4); Avundsjuka (2); Genre: Deckare (5); 

Genre: Psykologiska deckare (2); Genre: Psykologiska Thrillers (1) 

Övriga: Form: Brevromaner (5); Form: Dagboksromaner (2) 
Förslag på ämnesordssträng. 

Deckare. – Psykologiska deckare. – 1900–talet. – Europa. – Gobshejm. (fiktiv plats). – 

Grothenburg (fiktiv plats). – Vänskap. – Avundsjuka. – Mord. – Begravning. – Skönlitteratur. 

– Romaner. – Brevromaner. – Dagboksromaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 
Källa: Denotativa Konnotativa Övriga Totalt 
Litt-info 2 1 2 5 
Pressens recensioner 3 2,25 1 6,25 

Pressens recensioner har här ett knappt försprång framför Litt-info. Framförallt 
är det här en kvalitativ skillnad då ett par viktiga ämnesord på den konnotativa 
sidan endast har hämtats i pressen. Dessa är termerna Vänskap och Avundsjuka, 
en kombination av begrepp som löper som en röd tråd genom berättelsen. I en 
av recensionerna kan man läsa följande: ”Som en underjordisk ström i texten 
löper denna gång en diskussion om systerskap”.130 I en annan recension kan 
man läsa att berättelsen beskriver ”väninnornas gemensamma, och inte enbart 

                                                 
127 Nordbeck, 1996. 
128 Lundin, Bo, Recension av ”Kära Agnes!” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-02-23). 
129 Recensioner ur pressen är här: Enander, Christer, 2002, ”Ny makaber vänskap”; Liffner, Eva-Marie, 
2002, ”Litteratur. Brottsförebytande”; Norlin, Margareta, 2002, ”En annan Nesser”; Persson, Magnus, 
2002, ”Nessers oväntade formel injektion i stelnad genre”. 
130 Norlin, 2002. 
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idylliska, historia […] relationen mellan de båda kvinnorna rymmer flera 
svek”.131 I en tredje recension konstaterar man också att ”Henny och Agnes är 
som systrar, med rivalitet och avund som tjocka blodsband”.132 Ämnesordet 
Vänskap är förhållandevis lätt att forma utifrån recensionerna, medan 
Avundsjuka kräver mer av en tolkning som säkert underlättas av att jag läst 
romanen. Hade ämnesordet Rivalitet funnit i listan hade det passat bättre för att 
beskriva väninnornas komplicerade relation med inslag av syskonrivalitet. 

I den slutliga ämnesordssträngen inkluderas endast två av de fiktiva platser 
som dyker upp i recensionerna. Gissningsvis är platsbenämningarna inte 
särskilt användbara som sökord, men det kan ändå vara intressant att veta att 
handlingen utspelar sig på fiktiv plats. Att denna plats skulle vara Amsterdam 
som det påstås i en av recensionerna är inte otänkbart, men trots flamländska 
inslag gissar jag att författaren avser en obestämd europeisk miljö.133 Litt-infos 
recension ovan hänvisar också till ”Nesserland” som benämning på den fiktiva 
miljön. Detta namn kan säkert fungera bättre för en van läsare av Nessers 
kriminalromaner än de mer specifika fiktiva ortsnamnen. 

Än en gång är det genrebeteckningar (Deckare och Psykologiska deckare) 
som beskriver hur berättelsen förmedlas, men även mycket specifika form-
ämnesord (Brevromaner, Dagboksromaner) ingår här i ämnesordssträngen för 
att beskriva berättartekniska grepp. 

                                                 
131 Persson, 2002. 
132 Liffner, 2002. 
133 ”Nesser är tillbaka i sitt litterära landskap eller kanske i en holländsk verklighet. Amsterdam finns 
utritat på kartan”. Liffner, 2002. 
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Mansfield Park av Jane Austen 

[Jane Austen] skildrar i Mansfield Park (1814) sin välkända värld: den engelska 
landsortsmiljön och dess högreståndspersoner. [...] Stads- och arbetarflickan Fanny 
kommer som fosterbarn från ’innesittande, dålig luft, obehagliga odörer’ till sina 
släktingar och ’friskhet, väldoft och grönska’ på landet – där även romantiken blommar. 
Fannys favoritnöje är att sitta tyst, obemärkt och iakttagande. Hennes mildhet, älsklighet 
och hjälpsamhet mynnar ut i en andlig överlägsenhet, som morbrodern efterlyser hos sina 
egna döttrar. Temat i romanen är unga kvinnors uppfostran till självförsakelse, ödmjukhet 
och pliktkänsla, istället för att syssla med flärd och förströelse.134

 
Mansfield Park: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.135

Denotativa: England (2); London (1); Northampton (1); Portsmouth (1); 

Karibien, Antigua (1); Miljö: Landsbygd (1); Adelsmiljö, Överklassmiljö (1); 

Herrgårdsmiljö (2); Fosterbarn (2); Arbetarklassen (1); Äktenskap (2)136; 

Kusiner (2); Amatörteater (3);  

Konnotativa: Ödmjukhet (1); Könsroller (2); Kvinnorollen (1); 

Klasskillnader, Klassresor (3); Synd (1); Genre: Kärleksromaner, Romantik (6); 

Genre: Askungensagor (2);  
Förslag på ämnesordssträng. 

Kärleksromaner. – Askungensagor. – 1800–talet. – 1810–talet. – England. – Herrgårdsmiljö. – 

Överklassmiljö. – Adelsmiljö. – Fosterbarn. – Klassresor. – Könsroller. – Äktenskap. – 

Amatörteater. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 3 2 5 
Pressens recensioner 1,75 2,25 4 

Den föreslagna ämnesordssträngen är här något tunn med tanke på att särskilt 
denna typ av roman kan behöva beskrivas för olika användningar. Romanen är 
intressant för presumtiva nöjesläsare utan specifikt litteraturvetenskapligt eller 
historiskt intresse, men samtidigt räknas Jane Austens romaner till den 
engelskspråkiga litteraturens klassiker. Romanen är även full av historiskt 
intressanta detaljer från det tidiga 1800-talets högreståndsmiljö. Dessa gäller 

                                                 
134 Hermansson, Elisabeth, Recension av “Mansfield Park” I Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-01-
15). 
135 Pressens recensioner är här: Beckman, Åsa, 1997, ”En kär parkvakt. Jane Austens roman ”Mansfield 
Park” på svenska för första gången”; Hägg, Göran, 1997, ”Ännu mera Austen”; Sarrimo, Cristine, 1997, 
”Ordning och reda mellan könen hos Jane Austen”; Schottenius, Maria, 1997, ”Jane Austen som 
Tipsextra. Maria Schottenius ser matchen Mansfield Park - Portsmouth”. 
136 Detta kan också placeras på den konnotativa sidan, men i detta fall figurerar äktenskap främst som 
något konkret – antingen i faktiska bröllop eller i turer kring vem som ska gifta sig med vem. Det skulle 
alltså snarare hamna inom Beghtols ”event-kategori”. 
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ofta det konkreta som exempelvis den mat man äter och hur man anlägger en 
trädgård, men än större värde har romanen som förmedlare av tidens normer 
rörande kärlek, äktenskap, plikt och moral. Vill man indexera efter 
författarintention behövs termen Sedeskildringar, Sederomaner, eller liknande 
begrepp som tyvärr inte går att finna i ämnesordslistan.137 Genrebeteckningen 
Sederomaner finns dock med i databasen Svenska ämnesord. Inslaget av 
sedeskildring går att utläsa ur Litt-infos beskrivning ovan av romanens tema, 
och finns dessutom direkt angiven i en av pressens recensioner, samt går utläsa 
ur en annan.138 I brist på bättre använder jag mig istället av ämnesordet 
Könsroller för att skapa en ingång till Austens skildring av moral och sociala 
normer, även om man kan utgå ifrån att författarintentionen inte är att i sig 
synliggöra det tidiga 1800-talets könsroller. 

Förutom via genrebeteckningen Sedeskildringar (som saknas i ämnesords-
listan) kan romanens information gällande tidens normer och sociala roller 
också beskrivas med facklitteraturens termer. Vänder jag mig än en gång till 
databasen Svenska ämnesord finner jag termen Seder och bruk med den 
underordnade termen Normer. Här finns också ämnesordet Sociala roller.139  

Total samstämmighet råder i samtliga källor gällande genrebeteckningen 
Kärleksromaner. Förutom denna genrebeteckning väljer jag också 
Askungensagor, vilken lyfts fram i två av pressens recensioner. Exempelvis 
kan man läsa att Fanny är ”för evigt tacksam mot sina välsituerade släktingar 
som tagit sig an henne och lyft henne på den sociala rangskalan. Hon är en 
stackars Askungen”.140 Genrebeteckningen är också tämligen lätt att forma 
utifrån egen läsning. Möjligtvis är den något barnslig för en Austen-klassiker, 
men ämnesordslistans definition stämmer väl överens med romanens intrig.141

Något som framkommer i tre av pressens recensioner är att en amatör-
teaterföreställning ingår i handlingen. Jag inkluderar därför ämnesordet då det 
kan finnas de som söker information om just amatörteaterföreställningar i 
denna miljö och tid. Indexerar man för ett forskningsbibliotek är det säkert 
också av intresse att inkludera pjäsens namn, men då denna information inte 
                                                 
137 I Nationalencyklopedin definieras sedeskildringar och sederomaner som ”litterär framställning där 
människors moral och brist på moral visas det största intresset”, samt ”roman som skildrar viss 
samhällsgrupps moralseder mest i fråga om traditionella (borgerliga) förh.”. http://www.ne.se/. 
138 ”den lättsamma sedeskildringen”. Sarrimo, 1997. 
139 Svenska ämnesord. http://www.amnesord.kb.se/. Seder och bruk och Normer sorteras i SAB under M 
för Etnografi, socialantropologi och etnologi. Jag tycker själv att Mansfield Park kan vara intressant ur 
detta perspektiv. 
140 Sarrimo, 1997. 
141 Askungensagor: “Verk som skildrar huvudpersonens väg från fattigdom till ett lyckligt och 
framgångsrikt liv utan avigsidor”. 
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finns att hämta i recensionerna krävs här att indexeraren närstuderar romanen 
eller konsulterar andra källor.142 Gissningsvis är det överlag fruktbart att vända 
sig till olika litteraturhistoriska verk när man ska beskriva äldre litteratur som 
denna, men då uppsatsen fokuserar på användandet av recensioner väljer jag 
här att inte gå närmare in på denna typ av källor. 

De mer specifika ämnesorden för plats har valts bort då inslagen är försum-
bara och troligtvis inte av särskilt intresse för en svensk läsare. Utifrån egen 
läsning väljer jag också bort Litt-infos referens till arbetarklassen då jag 
uppfattar denna som direkt felaktig.143

I en av pressens recensioner lyfts romanens handling till ett annat plan. Här 
blir Fanny en beskyddare av det engelska imperiet: 

När familjens fortbestånd hotas av kärlekskranka döttrar på rymmen gifter sig Fanny 
rådigt med Edmund och återställer ordningen på Mansfield Park. Under hennes beskydd 
skulle England än i dag inte släppt ifrån sig en endaste liten koloni [...] ’Mansfield Park’ 
är en bok om hur kultur skapas, upprätthålls och skyddar den som befinner sig inom den. 
I det ingår obehag för det som väntar därutanför144

Detta är en intressant betraktelse som dock förefaller svår att indexera. Att 
beskriva hjältinnan som imperiets beskyddare vore att röra sig på den högre 
nivå som Shatford menar är alltför subjektiv för att kunna indexeras med större 
konsekvens.145 Däremot underbygger detta perspektiv ytterligare den 
diskussion som förts ovan om ett behov av ingångar till romanens behandling 
av moral och normer. 

                                                 
142 Pjäsen i fråga är Lovers’ Vows av Elizabeth Inchbald, vilken i sin tur är en översättning och 
bearbetning av Das Kind der Liebe av August Friedrich von Kotzebue. Fischer, Judith W., 2000, ”’Don’t 
Put Your Daughter on the Stage, Lady B’: Talking about Theatre in Jane Austen’s Mansfield Park”. 
143 Familjen är visserligen fattig i jämförelse med Fannys rika släktingar, men det är inte en arbetarfamilj 
då Fannys far är en sjöofficer av lägre rang och man dessutom håller sig med tjänstefolk. 
144 Beckman, 1997. 
145 Panofskys ”Ikonologiska” nivå. Shatford, 1986, s. 85. 
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Mannen utan öde av Imre Kertész 

Livet i koncentrationslägren Auschwitz, Buchenwald och Zeitz; det vardagliga, ofattbart 
plågsamma livet. De vitglödgat smärtsamma minuterna, timmarna, dagarna, som flöt ihop 
till veckor och månader av vanmakt, borttynande, utslocknande och död för så många 
miljoner. Detta är temat i Imre Kertész roman om en fjortonårig ungersk judisk pojkes 
upplevelser under andra världsskrigets sista år. Romanen som bl.a. bygger på Kertész 
egna erfarenheter under kriget […].146

 
Mannen utan öde: möjliga ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner.147

Denotativa: Ungern, Ungrare (6); Budapest (4); Kertész, Imre (5); 

Andra världskriget (6); Koncentrationsläger (6); Auschwitz (6); 

Buchenwald (6); Zeitz (4); Magdeburg (1); Judar (6); Judeförföljelser (5); 

Förintelsen (6); Förintelsens överlevande (5); Barn i krig (6); 

Skilsmässobarn (1) 
Konnotativa: Etnisk rensning (5); Överlevnad (2); Skuld och ansvar (3); 

Genre: Självbiografiska romaner (5); Genre: Ungdomsskildringar (6)  
Förslag på ämnesordssträng. 

Ungdomsskildringar. – Självbiografiska romaner. – Kertész, Imre. – 1900–talet. – 1940–talet. 

– Andra världskriget. – Ungern. – Budapest. – Koncentrationsläger. – Auschwitz. – 

Buchenwald. – Zeitz. – Judar. – Judeförföljelser. – Förintelsen. – Förintelsens överlevande. – 

Etnisk rensning. – Barn i krig. – Skönlitteratur. – Romaner. 
Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressen. 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 10 3 13 
Pressens recensioner 12,3 2,75 15,05 

Romanen bygger på verkliga upplevelser och beskriver mycket konkreta 
detaljer kring koncentrationsläger och judeförföljelser under andra 
världskriget. Tonvikten i ämnesordsträngen hamnar därför på den denotativa 
sidan. Boken kan uppfattas lika mycket som ett vittnesmål som skönlitteratur. 

Nästan total samstämmighet råder om de ämnesord som har valts och 
pressens recensioner bidrar med fler ämnesord än vad Litt-info gör. Att tala om 
samstämmighet och räkna antalet källor som ämnesorden kan hämtas ur känns 
samtidigt något artificiellt i det här fallet. Våra associationer knutna till termer 
som Koncentrationsläger, Förintelsen och Andra Världskriget (för att nämna 
                                                 
146 Jönsson, Lennart, Recension av ”Mannen utan öde” i Litt-info, http://www.bjt.se/litt/ (2004-01-15). 
147 Pressens recensioner är här: Löfvendahl, Erik, 1998, ”Rätten till närvaro även i helvetet”; Schwartz, 
Nils, 1998, ”Stadier på dödens väg”; Tjäder, Per Arne, 1998, ”Ett ögonvittne värt att lyssna på igen”; 
Waern, Carina, 1998, ”En ny bok: Överleva steg för steg. I ’Mannen utan öde’ blir det obegripliga lätt att 
förstå”. 
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några) är så starka att förekomsten av dessa lätt leder vidare till ämnesord som 
Judar, Judeförföljelser, Förintelsen och Etnisk rensning vare sig recensionerna 
refererar till dessa eller ej. Egentligen borde jag väl också lägga till termen 
Nazism. 

I pressens recensioner kan man också hämta termerna Överlevnad och 
Skuld och ansvar. Exempelvis ställer en av recensenterna frågan ”Hur långt 
kan en människa gå i sin strävan att överleva?”.148 I en annan recension kan 
man läsa följande: ”Bland det som berör mig starkast i ’Mannen utan öde’ är 
den tonårige huvudpersonens György Köves envisa strävan att inte se sig själv 
som bara ett oskyldigt offer”.149 En tredje recensent menar att romanen ”På ett 
oväntat men obönhörligt sätt ställer […] centrala frågor om kunskap och 
minne, skuld och ansvar.150 Trots detta väljer jag att inte ta med dessa termer i 
ämnesordssträngen då jag upplever att just de konkreta ämnesorden ändå 
förmår förmedla romanens ämne. Via termen Förintelsens överlevande förstår 
vi ändå att det åtminstone delvis handlar om överlevnad, och de associationer 
vi förknippar med de valda orden betyder i det här fallet att vi i en denotativt 
dominerad ämnesordssträng inte nödvändigtvis ignorerar det konnotativa. Att 
jag tvekar inför ämnesordet Skuld och ansvar trots att jag villigt använt termen 
tidigare för att beskriva romanen Onåd är att denna problematik här 
överskuggas av koncentrationslägrens mer konkreta fasor. Jag upplever Skuld 
och ansvar mer som ett centralt tema i Onåd trots att ämnesordet här går att 
hämta i åtminstone tre av recensionerna. Valet att utelämna begreppet i 
ämnesordssträngen är dock inte självklart. 

Samtliga romaner: en sammanställning 
I tidigare avsnitt har jag diskuterat de enskilda romanerna. De ämnesords-
strängar som presenterats där ska inte ses som absoluta och fler möjliga ämnes-
ordskombinationer finns säkert för att beskriva romanerna. Jag undersöker 
främst vilka ämnesord som går att skapa utifrån ämnesordslistan med hjälp av 
de recensioner som ingår i undersökningen. Nedan behandlar jag dessa 
enskilda analyser som en helhet. Först diskuterar jag konsensus och termernas 
samstämmighetstal. Sedan följer ett avsnitt om ämnesordens fördelning på 

                                                 
148 Waern, 1998. 
149 Löfvendahl, 1998. 
150 Tjäder, 1998. 
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denotativa och konnotativa element. Avslutningsvis gör jag en jämförelse 
mellan Litt-info och pressens recensioner som källor för ämnesord. 

Samstämmighet i källorna 

Tabell 2: De valda ämnesordens samstämmighet i källorna. 

 antal 
källor

denotativa 
ämnesord 

konnotativa 
ämnesord 

summa 
ämnesord 

% 

1. Låg samstämmighet 0-2 23 17 40 30,3 % 
2. Viss samstämmighet 3-4 18 18 36 27,3 % 
3. Hög samstämmighet 5-6 41 15 56 42,4 % 

summa ämnesord:   82 50 132  

I tabellen ovan har termerna i de föreslagna ämnesordssträngarna grupperats 
efter antal källor där dessa kunnat hämtas. Den första kategorin innehåller 
termer som hämtats i högst två källor. Ämnesorden i denna första kategori kan 
därför sägas vara helt eller delvis i avsaknad av samstämmighet. Kategori två 
innehåller ämnesord som hämtats i tre eller fyra källor, och som därför 
uppvisar viss konsensus. Den tredje kategorin har reserverats för ämnesord där 
hög eller total konsensus råder. Dessa ämnesord har hämtats i fem till sex 
källor.  

Den grupp som innehåller flest ämnesord är den tredje och sista där hög 
eller total konsensus råder. Fördelningen mellan kategori ett och två är däremot 
ganska jämn, med några termers försprång i kategori ett. 

Den största andelen ämnesord med höga samstämmighetstal betecknar 
denotativa element. Detta är inte särskilt förvånande då det kan antas vara lätt 
att vara enig om den konkreta ramen. Många recensenter väljer också att inleda 
sina omdömen med en presentation av denna ram som tid, plats, miljö, 
personer och sakliga element i handlingen. 

En del konkreta termer med låga samstämmighetstal har också inkluderats 
i ämnesordssträngarna. Jag har valt att göra detta utifrån egen läsning då jag 
tror att de kan vara användbara som sökord, samt att de kan bidra till att till-
sammans med övriga ämnesord förmedla romanens ämne. Flera konkreta 
ämnesord som endast hämtats i en källa har exempelvis inkluderats i den före-
slagna ämnesordssträngen för Spårvagn på Vintergatan (Karlaplan, 
Narvavägen, Musiker, 1950-talet, Journalister och stadsdelen Klara). Här 
tolkar jag inte låga samstämmighetstal som att oenighet skulle råda om detta 
innehåll, utan snarare att man i vissa källor väljer att vara detaljerade i den 
konkreta beskrivningen, medan andra inleder med färre konkreta detaljer för att 
fokusera på analys och omdömen. 
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Ämnesorden för konnotativa element är förhållandevis jämt fördelade över 
de tre kategorierna. Antalet ämnesord av denna typ i kategori 2 och 3 där viss 
eller hög konsensus råder är också större än vad jag ursprungligen förväntade 
mig. Samtidigt har många ämnesord med låga samstämmighetstal valts för att 
representera konnotativt innehåll, vilket kräver mer av en förklaring än de 
konkreta ämnesorden ovan. En förklaring är att jag i flera fall upplever att 
ämnesord utan att vara direkt synonyma kan vara förbundna via associationer 
och därmed bekräfta varandra. Dessa hamnar på sätt och vis under samma 
”paraply”, och återfinns också ofta inom närliggande grupper av ämnesord i 
ämnesordslistan. Termer med låga samstämmighetstal hämtade i olika källor 
kan på detta vis bekräftas av varandra, samt av andra termer med höga sam-
stämmighetstal. Några exempel får illustrera detta: 

I ämnesordssträngen för romanen Nåd har jag inkluderat termerna Etik och 
Livsfrågor. Här kan man visserligen tala om viss synlig konsensus då dessa 
ämnesord hämtas i tre källor, men de fungerar ändå som ett bra exempel. I en 
första indexeringsomgång utifrån de enskilda källorna formades ämnesorden 
som sagt endast utifrån tre av dessa, medan ämnesordet Dödshjälp hämtades i 
samtliga källor. Utifrån detta ämnesord där total konsensus råder är steget 
sedan inte långt till att associera vidare till ämnesord som Etik och Livsfrågor. 
Ett annat exempel är hämtat i ämnesordssträngen för romanen Onåd där före-
komsten av termer som Sydafrika och Samhällsförändringar via associationer 
bekräftar ämnesordet Apartheid, trots att det endast är närvarande i en av 
källorna. Med facit i hand bekräftas här också genrebeteckningen Psykologiska 
romaner som endast hämtats i en källa av termer hämtade i andra källor (Skuld 
och ansvar, Inre resor, och Självrannsakan). Andra exempel är genre-
beteckningen Sagor i ämnesordssträngen för Om kärlek och andra demoner 
som endast hämtas i Litt-info, men som bekräftas av genrebeteckningen 
Skrönor som hämtats i flera recensioner, samt termerna Sorg och Saknad i 
ämnesordssträngen för En kvinna att älska. Dessa termer har endast hämtats i 
två källor, men är intimt förknippade med ämnesordet Döden som hämtats i 
fem av källorna. 

Utifrån exemplen ovan menar jag att det i vissa fall är rättvisare att prata 
om brist på synlig eller direkt konsensus, och att en mer indirekt form av 
konsensus kan bekräftas av ämnesordens sammanhang. Dessutom upplever jag 
det inte som att abstrakta ämnesord som endast hämtats i en eller ett par 
recensioner motsäger varandra eller övriga källor. Snarare upplever jag att 
vissa recensioner sammanfattar det konnotativa innehållet på ett sätt som 
underlättar ämnesordsindexering, medan andra analyser är vagare eller mer 
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komplexa och därför svårare att reducera till exakta termer. En del recensioner 
fokuserar också främst på det konkreta innehållet. Därmed förklaras en del 
skillnader gällande konsensus. 

Vid provindexeringen gav källorna vid flera tillfällen också uppslag till 
ämnesord som trots höga samstämmighetstal främst betecknar bakgrundsstoff. 
Som exempel kan jag nämna ämnesordet Boxning och telefonsexinslaget som 
lyfts fram i källorna för romanen Tea-Bag. Detta innehåll är visserligen 
korrekt, men är troligtvis missvisande i en ämnesordssträng. Ett annat exempel 
är termen Journalister som hämtats i samtliga källor för romanen Nåd. Jag 
inkluderar termen i ämnesordssträngen då huvudpersonen en gång varit 
journalist och termen kanske kan komma att användas som sökord för den som 
försöker återfinna romanen, men samtidigt handlar romanen inte om 
journalister och är säkert en besvikelse för den som specifikt söker en sådan 
roman. 

Ämnesordens fördelning i denotativt och konnotativt 
Av 132 ämnesord betecknar 82 stycken denotativa element, medan 50 
identifierar konnotativa. Procentuellt blir fördelningen 62 procent mot 38 
procent. Egentligen ingår fler termer i undersökningen, men detta syns inte här 
då formämnesord inte räknas och jag i flera fall dessutom har slagit samman 
termer och räknat dem som en. Hur jag har gått tillväga förklaras i detalj i 
början av undersökningskapitlet. 

Utifrån enbart kvantitativa mått klarar sig ämnesorden på den konnotativa 
sidan ganska dåligt, men samtidigt bör man ha i åtanke att det går åt fler termer 
att beskriva konkreta detaljer som ram och aktörer, medan ämnesorden på den 
konnotativa sidan ofta är av en sammanfattande karaktär. En kvantitativ 
jämförelse av antalet termer känns därför inte riktigt rättvisande såtillvida man 
inte tar med detta i beräkningen. Detta är något som jag tycker Hayes missar i 
sin studie från 2001 där hon utifrån en kvantitativ analys menar att endast en 
indexering som fokuserar på textens konkreta innehåll kan rekommenderas. 
Hon närmar sig här Clare Beghtols syn på indexering och klassificering av 
skönlitteratur som en fråga om att isolera textens ”objektiva data”. Resultatet 
av detta synsätt blir en indexering som endast inkluderar ram bestående av tid, 
plats, aktörer och konkreta händelser. För att få en uppfattning om konsekven-
serna av ett sådant synsätt har jag roat mig med att reducera ämnesords-
strängarna i undersökningen till att endast inkludera konkreta termer som 
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uppvisar viss eller hög konsensus i källorna.151 Jag redovisar inte de nya ämnes-
ordssträngarna här utan diskuterar endast några av resultaten. 

Med tillvägagångssättet som beskrivs ovan förlorar exempelvis romanen 
Tea-Bag genrebeteckningarna Samhällskritiska romaner och Satir, samt de 
centrala ämnesorden Kulturkrock och Kulturmöte. Istället fogas konreta termer 
som Bokförlag och Boxning till ämnesordssträngen. Dessa är inte direkt 
felaktiga, men figurerar främst i romanen som bakgrundsstoff. Som nämnts 
tidigare hade också termen ”telefonsex” fogats till ämnesordssträngen enligt 
detta förfarande (och om termen funnits i Att indexera skönlitteratur). 

 I ämnesordssträngen för romanen Onåd försvinner de termer som pekar på 
samhällsförändringar och skuldproblematiken i ett Sydafrika i apartheids 
skugga. De ämnesord som pekar på huvudpersonens psykologiska tillstånd, 
hans ”inre resa” försvinner också. Istället får vi en ämnesordsträng som 
förutom tid och plats fokuserar på Universitetsmiljö, Lärare, Studenter, 
Våldtäkt, Kärleksförhållanden och Hundar. I många situationer är dessa termer 
troligtvis effektivare sökord än de mer diffusa Inre resor och Skuld och ansvar, 
men utan dessa abstrakta begrepp skapas också en ämnesordssträng som främst 
beskriver kärleksförhållanden mellan lärare och studenter (förutom 
våldtäktsinslaget förstås), trots att detta innehåll främst figurerar i romanens 
upptakt. 

I ämnesordssträngen för En kvinna att älska försvinner centrala begrepp 
som Exil, Identitet, Vänskap, Sorg, Saknad och Livsfrågor. Istället får vi en 
ämnesordssträng som främst berättar att romanen utspelar sig i Sverige under 
1900-talet och att den handlar om greker, författare och en begravning. 

I ämnesordssträngen för Spårvagn på Vintergatan försvinner de flesta 
termerna, även de konkreta då de har låga samstämmighetstal.  

På liknande sätt förlorar Mansfield Park de flesta termerna i ämnesords-
strängen. Tar man bort de som betecknar konnotativt innehåll består 
ämnesordssträngen förutom termer för tid och plats av ämnesorden 
Herrgårdsmiljö, Överklassmiljö, Adelsmiljö, Fosterbarn, Äktenskap och 
Amatörteater. Sållar vi sedan bort termer med samstämmighetstal lägre än tre 
får endast Amatörteater stanna kvar. 

                                                 
151 Med detta avser jag termer med 3 som lägsta samstämmighetstal och är därmed generösare än Hayes 
som främst beaktar ämnesord där hög eller total konsensus råder. I de exempel hon diskuterar använder 
hon sig av 8 recensioner. Med hög eller total konsensus avser hon ämnesord som hämtats i 7 eller 8 av 
källorna. 
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Om kärlek och andra demoner, och Kära Agnes! möter ett liknande öde 
medan Timmarna och Mannen utan öde klarar sig förhållandevis bra ur detta 
perspektiv. Detta förklaras av att de tidigare föreslagna ämnesordssträngarna 
redan domineras av konkreta termer med höga samstämmighetstal, vilket 
däremot inte betyder att jag tycker att dessa romaner saknar konnotativt 
innehåll. Snarare är det så att jag inte har lyckats sätta ord på detta, och inte 
heller blivit hjälpt av de olika recensionerna. 

Jämförelse mellan Litt-info och pressens recensioner 
Tabell 3 nedan visar antalet ämnesord som hämtas ur Litt-info och pressens 
recensioner. Summan av dessa är dock inte lika med det totala antalet termer i 
ämnesordssträngarna. Då många termer går att hämta i såväl Litt-info som 
pressens recensioner är talen i tabellen något överlappande. Dessutom är det tal 
som anges för pressens recensioner en snittsumma baserad på fyra recensioner 
per roman. 

Tabell 3: Antal valda ämnesord ur Litt-info och pressens recensioner 

Källa: Denotativa Konnotativa Totalt 
Litt-info 46 30 76 
Pressens recensioner 57 28 85 

Studerar man samtliga ämnesordssträngar tillsammans på detta vis är resultatet 
ganska jämt. De olika typerna av recensioner är i stort likvärdiga som källor för 
ämnesord, men fler termer har dock funnits att hämta i pressen. På den 
denotativa sidan är skillnaden dryga tio ämnesord. Detta kan delvis förklaras 
med att pressens recensioner tillhandahåller nästan samtliga ämnesord för Om 
kärlek och andra demoner, men jag uppfattar det också som att många av 
pressens längre recensioner tillhandahåller fler detaljer än Litt-infos 
summeringar. 

Analysen behandlar pressens recensioner som en helhet, men självklart 
förekommer variationer inom dessa. Vid flera tillfällen tillhandahåller en eller 
ett par av pressens recensioner många detaljer, medan resterande recensioner 
av samma roman bidrar med betydligt färre. Detta syns inte i tabellerna som 
endast presenterar snittsummor. Efter läsning av recensionerna är det också 
min uppfattning att pressens mer omfattande recensioner i högre grad 
behandlar och analyserar tematiskt innehåll, språk och stil än vad som görs i 
Litt-info. Ofta är dock dessa analyser av ett komplexare slag som är för vagt 
eller svårgripbart för att lätt reduceras till indexeringstermer. Ibland tvekar jag 
också inför att sätta ord på dessa tolkningar då jag antingen är rädd att de kan 
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vara för subjektiva, eller att de ord jag väljer kan ge ett felaktigt intryck. Jag 
har i undersökningen inte haft möjlighet att vara fullständig i min diskussion av 
denna typ av innehåll i källorna, utan har snarare fokuserat på att isolera 
användbart material. Några exempel har dock lyfts fram i undersökningen av 
de enskilda romanerna. 

Exempel på svåröversatta passager i pressens recensioner kan bland annat 
hämtas i recensionerna av Nåd. Här kan man läsa att ”Ullmann skriver enkelt, 
med ett suveränt trick, när hon i bisatser smugglar in bilder som bågnar av 
upplysningar”.152 I Recensionerna av Mansfield Park kan man förutom an-
spelningen på hjältinnan som kolonialismens beskyddare också läsa att ”Med 
en lätt, ironisk ton ställer hon sig lite utanför det hon beskriver”, samt att 
”Språket väller fram i fransar, spetsar och volanger som ett förstklassigt hand-
arbete”.153 Romanen Om kärlek och andra demoner centrerar enligt en av 
recensionerna kring en problematik som uppstår i blandningen av olika livs-
regler och trossystem i det Sydamerikanska kolonialsamhället. Detta innehåll 
kan beskrivas med termerna Kulturkrock och Kulturmöte, men som jag tidigare 
har nämnt tvekar jag inför dessa termer då jag befarar att de kan ge felaktiga 
associationer. Ett annat exempel är hämtat i recensionerna av Timmarna. Den 
föreslagna ämnesordssträngen har en klart denotativ slagsida, men att 
berättelsen i mycket befinner sig på den konnotativa nivån framgår i 
recensionerna. Här kan man läsa att ”de är både i livet och samtidigt och 
självvalt utanförd det, på tröskeln till en bortomvärld som är fantasins, 
litteraturens, dödens”, samt ”För denna bok handlar om rörelserna hos minnet 
och hos det inom oss som ännu inte blivit till minne”.154 Citaten pekar på en 
nivå ovan den konkreta, men tyvärr lyckas jag inte översätta dessa till 
ämnesord. 

Även Litt-info innehåller anspelningar som är svåra att översätta till 
ämnesord, men något fler termer för konnotativa element går ändå att hämta i 
Litt-info än i pressens recensioner. Skillnaden är minimal, men är ändå värd att 
notera. Då pressens recensioner är mer omfattande och bidrar med fler 
konkreta termer än vad Litt-info gör borde man också kunna förvänta sig ett 
försprång på den konnotativa sidan. Som diskuterats ovan är dock denna analys 
ofta vag eller komplex, och är även svår att separera från omdömen. Även Litt-
info innehåller som sagt omdömen, men ofta gör dessa kortare recensioners 

                                                 
152 Peterson, 2003. 
153 Beckman, 1997; Schottenius, 1997. 
154 Malmberg, 2000. 
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sammanfattande karaktär att konnotativt innehåll lättare kan identifieras. I 
dessa fall upplever jag Litt–infos summeringar som ett mellansteg mellan de 
längre recensionerna och termerna i ämnesordslistan, och ofta är begreppen i 
Litt-info och Att indexera skönlitteratur lika. Ett exempel kan hämtas från Litt-
infos recension av romanen Onåd: 

Coetzee är en lysande författare och en mästare i att skildra psykisk spänning och 
förlamning. Han skapar ett inträngande mansporträtt och skildrar fader-dotterrelationens 
svårigheter”.155

Här motsvaras två meningar i Litt-info av genrebeteckningarna Psykologiska 
romaner och Mansskildringar, samt ämnesordet Far-dotterrelationer, vilka 
alla hämtats i Att indexera skönlitteratur. 

Samtidigt har pressens recensioner underlättat identifiering av flera viktiga 
ämnesord på den konnotativa sidan. Exempelvis hämtas ämnesorden 
Kulturkrock och Kulturmöte endast i pressens recensioner av Tea-Bag och inte 
i Litt-info. Detsamma gäller termerna Vänskap och Avundsjuka i ämnesords-
strängen för Kära Agnes!, samt termerna Skuld och ansvar, Inre resor och 
Självrannsakan i Onåds ämnesordssträng. 

                                                 
155 Schlyter, Recension av ”Onåd” i Litt-info. 
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Slutdiskussion 

I tidigare kapitel har jag visat att en indexering på olika nivåer är möjlig utifrån 
både Litt-info och pressens recensioner, samt att ämnesordslistan med vissa 
undantag tillhandahåller tillräckligt med termer. Pressens längre recensioner 
tillhandahåller fler detaljer gällande den konkreta ramen, medan Litt-infos 
summeringar av konnotativa element är lättare att översätta till ämnesord än 
pressens komplexare analyser. Fler ämnesord på den denotativa sidan har gått 
att skapa utifrån recensionerna och hög konsensus råder främst gällande dessa, 
men andelen ämnesord för konnotativa element är ändå större än vad jag 
ursprungligen hade förväntat mig. Många av dessa har dessutom hämtats i flera 
källor, vilket jag tyder som att en indexering av denna typ av innehåll inte 
behöver ses som en enbart subjektiv aktivitet. Samtidigt innehåller 
recensionerna analyser och beskrivningar som är vaga eller komplexa eller av 
andra skäl är svåra att reducera till ämnesord. Nedan diskuterar jag detta något 
mera ingående samtidigt som jag också betonar vikten av en 
mångdimensionerad beskrivning av skönlitteraturen och hur en konsultation av 
flera källor underlättar denna typ av beskrivning. Jag konstaterar också att 
ämnesordslistan har vissa tillkortakommanden när det gäller en 
detaljbeskrivning av hur berättelserna förmedlas. Avslutningsvis blickar jag 
kortfattat in i framtidens kataloger. 

Förutom att beskriva handling och innehåll för den som ej läst romanen i 
fråga kan recensioner uppfriska vaga minnen av böcker lästa för länge sedan. 
De kan också hjälpa till att identifiera och isolera ämnesord för en problematik 
som man kanske på ett mera diffust sätt är medveten om utifrån egen läsning. 
Utifrån mina resultat kan jag inte rekommendera den ena typen av källa 
framför den andra, men Litt-infos korta recensioner är en enkel källa för 
indexeringstermer med summeringar som ofta har karaktär av mellansteg 
mellan pressens längre recensioner och ämnesordslistan. De begrepp som här 
används liknar dessutom ofta ämnesordslistans termer. I pressens recensioner 
kan man däremot hitta komplexare analyser, men dessa ställer något högre 
krav på bibliotekarien och är svårare att översätta till ämnesord. Samtidigt kan 
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dessa recensioner tillhandahålla pärlor både gällande konkreta detaljer och 
abstrakt innehåll. 

Överlag är det också lättare att indexera om man vänder sig till flera källor. 
Detta inte enbart för att få uppslag till fler ämnesord, utan för att vaga och 
oklara antydanden i flera källor tillsammans underlättar val av ämnesord som 
man annars kanske inte säkert kan tyda. Med detta avser jag inte enbart den typ 
av synlig konsensus som Hayes lutar sig på. Enligt henne råder konsensus om 
ämnesord som oberoende av varandra klart kunnat tydas ur flera enskilda 
källor. Däremot lämnar hennes undersökning inte rum för ämnesord som 
antyds i en eller flera källor och där läsning av en recension underlättar 
förståelse av en annan. Här har vi olika utgångspunkter. Hayes söker i sin 
studie efter den perfekta källan för indexeraren där alla nödvändiga ämnesord 
finns klart angivna och där risken för subjektiva tolkningar är minimal. Enligt 
detta sysätt består bibliotekariens kompetens främst i kunskap att slå i källor 
(och då helst endast en källa). Jag menar istället att bibliotekarien också kan 
besitta en kompetens att bedöma källor från fall till fall. Däremot är det inte så 
att jag menar att man i alla lägen måste eller ens har möjlighet att vända sig till 
mängder av källor för att avgöra en romans innehåll, men jag ser problem med 
konsensusbegreppet i Hayes version och ifrågasätter därför de resultat som får 
henne att rekommendera en indexering som utesluter abstrakt innehåll. Utifrån 
en något annorlunda tillvägagångssätt menar jag istället att viss konsensus går 
att finna i recensionerna gällande just denna typ av innehåll. Jag tror också att 
ingångar till detta innehåll är av värde för den potentiella läsaren. 

Förutom att vaga antydningar i flera källor tillsammans kan ligga till grund 
för val av ett ämnesord kan också ämnesord som endast går att hämta i en eller 
ett par källor bekräftas av den ram som skapas av övriga ämnesord och källor. 
Jag menar därför att man också kan tala om en mera indirekt form av 
konsensus där ämnesorden bekräftas av sitt sammanhang. 

Uppsatsen inleds med flera teorier gällande beskrivning av skönlitteratur 
och även av bildmaterial. Anledningen till att jag har inkluderat dessa är att jag 
vill visa på den komplexitet som är förknippad med beskrivning av 
skönlitterära texter. Samtidigt visar jag också på likheter mellan de olika 
perspektiven då jag anser att de på flera sätt bekräftar varandra och ger 
varandra tyngd. Uppdelningen av ämnesord i denotativt och konnotativt i 
uppsatsens undersökningsdel görs för att kunna analysera ämnesordssträngarna 
mot inledningens teoretiska perspektiv. Här avser jag främst de som menar att 
skönlitteraturen (och konsten) kan och bör beskrivas på olika nivåer och 
därmed ta fasta på såväl konkret som abstrakt innehåll.  
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Konkreta termer är viktiga sökingångar för de som vill läsa om en specifik 
yrkesgrupp, eller är intresserade av en viss tid och miljö eller händelse. Det är 
också troligare att en låntagare som försöker återfinna en roman använder 
konkreta sökord istället för att beskriva det abstrakta innehållet. För att åter-
finna romanen Onåd är säkert termer som Sydafrika, Universitetsmiljö, Lärare 
och Våldtäkt effektiva söktermer. Samtidigt är jag av den uppfattningen att en 
separation av det konkreta från det abstrakta i många fall producerar torftiga 
ämnesordssträngar som ignorerar romanernas tematiska och känslomässiga 
innehåll, och som i förlängningen riskerar att ge en direkt felaktig bild av 
innehåll och betydelse. För att återigen använda mig av Onåd skulle en 
indexering av endast denotativa element ge en alltför generell och missvisande 
bild av innehåll. Beskrivningen skulle egentligen kunna gälla vilken 
kärleksroman som helst som utspelar sig i Universitetsmiljö i Sydafrika 
(förutom våldtäktsinslaget förstås). 

Samtidigt som en indexering som enbart fokuserar på det konkreta kan 
förefalla torftig och missvisande är de termer som beskriver konnotativa 
element troligtvis ofta för diffusa för att i sig själva fungera som effektiva 
sökbegrepp. Dessa kan enligt Pejtersen kallas för ”vaga termer”, vilka i sin tur 
förankras och specificeras av den omkringliggande ramen bestående av 
konkreta termer för tid, plats, aktörer och händelser. Personligen uppfattar jag 
dessa abstrakta begrepp som centrala medan ramen inte alltid känns lika 
angelägen. Dock tror jag att det är ämnesorden i kombination som får en 
potentiell läsare att välja en roman framför en annan. Vi kanske inte enbart är 
intresserade av att läsa en bok som behandlar identitet, skuld eller kärlek. 
Kanske är det istället så att vi är intresserade att läsa om dessa fenomen ur 
specifika perspektiv; att läsa om identitet under exilens villkor, eller ännu mer 
specifikt ur en grekisk författares perspektiv i Sverige (En kvinna att älska); 
och kanske är det så att vi inte är intresserade av alla romaner som behandlar 
skuldproblematik, utan specifikt i samband med Sydafrikas rasmotsättningar 
(Onåd); och trots att Mansfield Park rent generellt kan läsas som en 
kärleksroman gissar jag att störst behållning får den läsare som också tagit tid, 
plats och miljö med i beräkningen. 

Sambanden mellan olika nivåer och dimensioner är också en viktig 
utgångspunkt i de diskussioner om skönlitteraturens beskrivning som 
presenteras i inledningen. Baserat på användarundersökningar menar Pejtersen 
att låntagare tenderar att karaktärisera en bok utifrån flera, eller olika aspekter 
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och perspektiv. Hon menar också att låntagarnas frågor ofta rör uttrycksfulla 
och känslomässiga aspekter.156

Pejtersens tankar om en flerdimensionerad beskrivning av skönlitteraturen 
liknar Shatfords modell för beskrivning av bildmaterial. Förutom att detta 
tillvägagångssätt möjliggör återvinning utifrån olika önskemål och användar-
grupper tolkar jag det som att Pejtersen och Shatford, liksom Ranta och 
Nielsen också menar, att konkreta och abstrakta nivåer i samverkan förmedlar 
innehåll och betydelse på ett sätt som de ensamma inte förmår. Judith Ranta 
beskriver detta som textens denotativa och konnotativa nivåer, och Nielsen 
tydliggör ännu en aspekt när han betonar vikten av hur berättelsen förmedlas 
och menar att det för många läsare är just berättarstil och språk i kombination 
med innehåll som gör boken intressant. Både Pejtersen och Nielsen betonar 
också vikten av att placera verken i sitt litteraturhistoriska sammanhang. 

Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista Att indexera skönlitteratur är 
konstruerad kring facetter som kombinerar det konkreta och det abstrakta, och 
inkluderar termer för känslomässigt innehåll, psykologiska tillstånd och 
relationer. Detta bekräftar att man ansluter sig till den teoribildning som 
presenteras i uppsatsen. Samtidigt tycker jag att listans termer bekräftar dessa 
teorier då stommen i ämnesordslistan utgörs av listor skapade på lokala 
bibliotek av bibliotekarier med erfarenhet av låntagares frågor.157 Därmed tyder 
närvaron av termer för konnotativa element i ämnesordslistan på att låntagare 
önskar ingångar till skönlitteraturen utifrån denna typ av information. 

Jag upplever också att en konsultation av flera källor underlättar en mång-
facetterad indexering då recensenterna ofta beskriver litteraturen utifrån olika 
aspekter.158 Då en källa kan ge många detaljer gällande den konkreta ramen ger 
en annan mer information om det känslomässiga uttrycket och den problematik 
som behandlas i romanen. Vissa recensenter fokuserar också på språk och 
berättarstil. Att inte exakt samma ämnesord hämtas ur samtliga källor behöver 
inte ses som ett uttryck för bristande konsensus och oenighet bland 
recensenterna. Här tycker jag dessutom att man kan applicera Shatfords tankar 
om beskrivning av bildmaterial för olika användningar utan att de olika 
beskrivningarna behöver kollidera med varandra.159 I samkatalogiseringens 
tidevarv anser jag också att man i beskrivning av skönlitteratur bör ta hänsyn 

                                                 
156 Pejtersen, 1984, s. 26. 
157 Att indexera skönlitteratur: handledning, 2003, s. 6. 
158 Detta kan jämföras med Pejtersens beskrivning av hur låntagare karaktäriserar skönlitteraturen från 
olika vinklar. 
159 Shatford, 1986, s. 42. 
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till olika aspekter. Detta utifrån antagandet att de som söker skönlitteratur på 
biblioteken har vitt skiftande önskemål och behov. 

Samtidigt som ämnesordslistan och recensioner möjliggör en beskrivning 
utifrån olika aspekter är dessa hjälpmedels förmåga begränsad när det gäller att 
beskriva hur berättelsen förmedlas. Ämnesordslistan innehåller få termer för 
detta och det är främst via ämnesordssträngarnas genrebeteckningar man kan 
beskriva språk, stil, och berättartekniska grepp. Såväl Litt-info som pressens 
recensioner innehåller referenser gällande ”hur-aspekter”, men dessa är ofta 
svårgripbara och har som sagt ändå inte matchande termer i ämnesordslistan. 
Ofta är dessa referenser också svåra att separera från recensionernas omdömen. 
En detaljerad indexering av den typ som Nielsen efterfrågar anser jag därför 
inte vara möjlig utifrån ämnesordslistan och de källor jag har använt mig av. 
Detta betyder dock inte att jag tycker att hans resonemang saknar relevans. 
Som läsare är vi ofta intresserade av vad för typ av litteratur det är fråga om 
och inte enbart av innehåll. 

Både Pejtersen och Nielsen lyfter fram vikten av att placera romanerna i ett 
litteraturhistoriskt sammanhang. Ur detta perspektiv hade Jane Austens roman 
Mansfield Park troligtvis kunnat indexeras bättre utifrån andra källor. 
Samtidigt har romanen Timmarna här klarat sig bättre då det via recensioner 
och ämnesordslista varit möjligt att koppla till Virginia Woolf och hennes 
roman Mrs. Dalloway.160

Vid tillfällen när termer saknas i Att indexera skönlitteratur har jag hittat 
en del lämpliga termer i databasen Svenska ämnesord. Som jag tidigare har 
påpekat är det dock oklart hur skönlitteraturens ämnesordslista förhåller sig till 
facklitteraturens indexeringstermer. 

Provindexeringen i uppsatsens undersökningsdel inkluderar mina egna och 
delvis subjektivt färgade bedömningar, men jag har undvikit att använda 
ämnesord som jag inte hittat i källorna. Däremot har jag utifrån egen läsning 
valt bort sådant som jag anser ovidkommande eller missvisande trots att 
innehållet ibland lyfts fram i flera källor. Utifrån detta kan man dra slutsatsen 
att den som ej läst boken i fråga bör vara försiktig och något konservativ i valet 
av indexeringstermer. Innehåll som lyfts fram i recensionerna och där synlig 
konsensus uppenbarligen råder är inte alltid en garanti för en relevant 
indexering. 

                                                 
160 Något som inte har diskuterats i de enskilda analyserna men som ur detta perspektiv också kan vara av 
intresse är att Cunningham tilldelats Pulitzerpriset för Timmarna, samt att tre Nobelpristagare ingår i 
undersökningen (García Márquez, Coetzee och Kertész). 
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Framtiden 
Något som inte har berörts i uppsatsen är sätt att söka skönlitteratur utöver 
bibliotekens kataloger. Exempelvis inkluderar nätbokhandlarnas webbplatser 
förlagsinformation som omslagsbilder och texter, samt recensioner och rekom-
mendationer av liknande litteratur. Bibliotekskatalogerna utvecklas i långsam-
mare takt, men förhoppningsvis kommer även dessa att kopplas till liknande 
information i snar framtid. Denna typ av mervärden har som sagt inte 
diskuterats här då uppsatsens fokus ligger på ämnesordsindexering utifrån Att 
indexera skönlitteratur. Det som studeras kan därför sägas vara ett traditionellt 
söksystem, det vill säga den vanliga bibliotekskatalogen så som vi känner den. 
Det nya är här att skönlitteraturen ges möjlighet att beskrivas med ämnesord, 
något som tidigare reserverats för facklitteraturen. Ämnesorden är också 
speciellt utformade för skönlitteratur. 

Recensioner har främst diskuterats som hjälpmedel i indexeringsarbetet, 
men kopplas recensioner i fulltext till katalogen möjliggörs också 
fritextsökningar dessa. Möjligheten att läsa recensioner i samband med 
sökningar gör också att läsaren får större möjlighet att bilda sig en egen 
uppfattning istället för att enbart styras av en ämnesordssträng. Samtidigt bör 
man ha i åtanke att recensioner precis som ämnesordssträngar är 
representationer av de skönlitterära texterna och därmed också kan kritiseras 
för subjektivitet. 

De delar av min undersökning som pekar på innehåll i recensioner som är 
svårt att översätta till ämnesord talar också för fördelen med att koppla 
recensioner till katalogen. Görs detta behöver inte den typ av abstrakt innehåll 
som jag noterade i samband med indexeringen av romanen Timmarna att gå 
förlorat. Istället skulle låntagaren på ett enkelt vis kunna ta del av de analyser 
och beskrivningar som indexeraren upplevt som för vaga eller för komplexa, 
eller av andra skäl tvekat att översätta till ämnesord. Exempel på denna typ av 
innehåll som inte jag inte har kunnat, eller har valt att inte indexera går också 
att finna i analyserna av romanerna Om kärlek och andra demoner, Mansfield 
Park, och Mannen utan öde. Recensionerna är också bättre rustade att beskriva 
språk, stil och berättarteknik än vad ämnesordslistan är i sin nuvarande form.  

Trots vissa tillkortakommanden tror jag dock att ämnesordslistan kan vara 
ett användbart redskap i kombination med alternativa sökmöjligheter. Fritext-
sökningar i recensioner och skönlitteratur i fulltext ger troligtvis en uppsjö av 
irrelevanta träffar samtidigt som intressanta titlar utelämnas. Ämnesordslistan 
kan här fungera som ett gemensamt språk och därmed vara ett mera effektivt 
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sökredskap. I mitt eget arbete med recensionerna upptäckte jag att det var 
mycket i dessa som behövde översättas eller sammanfattas innan det kunde 
uttryckas i indexeringstermer. I pressens recensioner rör man sig ofta med ett 
varierat och fantasifullt språk som det kan vara svårt för den potentielle 
låntagaren att gissa sig till, men även Litt-infos recensioner innehåller sådant 
som i undersökningen sammanfattats och översatts trots att denna typ av källa i 
högre grad använder begrepp som liknar ämnesordslistans termer. 

Exempel på sådant som översatts och sammanfattats är följande citat vilket 
jag redan refererat till i provindexeringen av romanen Tea-Bag: 

att kalla smällen, när det skövlade paradiset Afrika i en vacker ung nigerianskas gestalt 
stöter samman med ett till pyramidspelsfars degenererat folkhem i ruiner, för våldsam, 
vore ett understatement161

Denna mening har bland annat översatts till ämnesordslistans Kulturkrock. Ett 
annat exempel hämtas från recensionerna av romanen Onåd där man kan läsa 
att Coetzee ”skildrar det moraliska vakuum som följer efter att ondskans 
samhällssystem rasat samman”, samt att ”Komplikationerna i relationerna 
mellan svart och vit fördjupas”, vilket får beskrivas med ämnesordslistans 
Samhällsförändringar och Rasmotsättningar.162 För att nämna ett tredje 
exempel vänder jag mig till Litt-info där Spårvagn på Vintergatan beskrivs 
som  

en roman som fokuserar pojkens förhållande till sin far. Det är en dynamisk far som är 
helt uppslukad av sitt konstnärsliv och som gång på gång sviker familjen och den ständigt 
väntande sonen.163

Ovanstående rader omvandlas till ämnesordslistans Far-sonrelationer och 
Frånvarande fäder. 

Förutom att ämnesordslistan kan fungera som ett genensamt språk och 
underlätta sökningar kan ämnesordssträngarna också underlätta val av roman 
utifrån en katalogpost. Många föredrar säkert att välja litteratur utifrån 
recensioner, men att initialt söka sig fram bland dessa är gissningsvis både en 
tröttande och tidskrävande aktivitet. Förhoppningsvis kan kombinationen av de 
termer som används i ämnesordssträngarna här göra det lättare att bedöma 
huruvida man vill botanisera vidare och titta på recensioner och annan 
                                                 
161 Strömberg, 2001. 
162 Svenning, 2000. 
163 Berndtsson Engström, Recension av ”Spårvagn på Vintergatan” i Litt-info. 
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information. I en bibliotekskatalog tror jag också att det är viktigt att göra den 
ämnesordslista som används tillgänglig så att man på ett enkelt sätt kan välja 
sökord och botanisera bland romanerna. Exempelvis kan man som i Mölndals 
Stadsbiblioteks katalog presentera skönlitteraturens ämnesordslista i form av 
klickbara länkar vilka leder direkt till litteratur som indexerats med just det 
ämnesord man har valt. På detta sätt kan man bläddra sig fram på ett sätt som 
liknar att söka sig fram bland kategorier i en länkkatalog. I Mölndals 
Stadsbiblioteks gränssnitt kan man också ta del av bibliotekets boktips både för 
vuxna och för barn.164

Jag har valt att fokusera på beskrivning av skönlitteratur utifrån ämnes-
ordslistan Att indexera skönlitteratur och recensioner. Alternativa ingångar till 
skönlitteraturen behandlas inte här utöver den korta diskussion som förs i 
ovanstående avsnitt. Så här i slutet av mitt arbete tycker jag också att det vore 
intressant att mer genomgående jämföra ämnesordslistans möjligheter mot 
fritextsökningar i fulltextversioner av recensioner och skönlitterära texter. Jag 
har i mitt arbete utgått från recensenternas beskrivningar av romanerna. Ett 
annat tillvägagångssätt vore istället att ta avstamp i potentiella läsares frågor 
för att se om ämnesordslistan och recensioner kan användas för att finna den 
litteratur de söker. 

                                                 
164 Mölndals Stadsbibliotek. http://bibliotek.molndal.se/gemensam/. 
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Sammanfattning 

Traditionellt har klassifikationssystemen ignorerat skönlitteraturens innehåll. 
Istället har denna främst ordnats efter språk, och möjligheterna är fortfarande 
begränsade att söka skönlitteratur efter innehåll och ämne. En förändring är 
dock i sikte. Det finns numera en ämnesordslista för indexering av 
skönlitteratur utgiven av Svensk Biblioteksförening. Här studeras 
ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur i den upplaga som legat ute på 
remiss under 2003. 

Inledningsvis presenteras i uppsatsen olika teoretiska perspektiv gällande 
indexering och klassificering av skönlitteratur. Dessa kan grovt indelas i två 
grupper. Den första gruppen menar att en beskrivning av konkret och abstrakt 
innehåll i samverkan bäst förmår förmedla skönlitteraturens innehåll och ämne. 
Abstrakta och i viss mån subjektiva aspekter bör därför inkluderas i ett åter-
sökningssystem. Aspekter gällande hur texten förmedlas, det vill säga språk, 
stil och berättartekniska grepp är här också av betydelse. Företrädare för det 
motsatta perspektivet menar däremot att läsupplevelsens subjektiva natur gör 
att man i ett återsökningssystem istället måste fokusera på textens ”objektiva” 
innehåll. Följden av detta synsätt blir en indexering som fokuserar på ”fakta” 
och inkluderar konkret ram som tid, plats, karaktärer och vissa händelser, men 
som samtidigt ignorerar de skönlitterära texternas abstrakta nivåer och tema-
tiska innehåll. 

I undersökningen studerar jag Svensk Biblioteksförenings ämnesordslista 
Att indexera skönlitteratur för att se vilken sorts indexering denna lista tillåter. 
Här utgår jag ifrån den teoribildning som menar att abstrakta och konkreta 
nivåer i samverkan bäst förmedlar skönlitteraturens ämne. Med Judith Rantas 
terminologi kallar jag detta för textens denotativa och konnotativa element. Jag 
diskuterar även konsekvenserna av en indexering som endast tar fasta på det 
konkreta och menar att detta tillvägagångssätt ofta producerar torftiga 
ämnesordssträngar som också kan vara missvisande. I dessa fall upplevs inte 
heller en beskrivning av konkret innehåll som särskilt objektiv då denna 
faktiskt kan ge en felaktig bild av handling och innehåll. 
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Utifrån en provindexering av ett antal romaner konstaterar jag att ämnes-
ordslistan Att indexera skönlitteratur innehåller termer som möjliggör en 
beskrivning av textens denotativa och konnotativa element. Däremot saknas 
termer för en detaljerad beskrivning av hur berättelserna förmedlas, och det är 
främst ämnesordssträngarnas genrebeteckningar som får karaktärisera språk, 
stil och berättartekniska grepp. 

Jag undersöker också hur recensioner kan användas i indexeringsarbetet 
och jämför recensioner i databasen Litt-info mot recensioner ur dags- och 
kvällspress. Denna jämförelse visar att Litt-info och pressens recensioner i stort 
är likvärdiga, och jag kan därför inte rekommendera den ena källan framför 
den andra. Fler konkreta ämnesord går dock att hämta i pressens längre 
recensioner än i Litt-info. Här finns också längre och komplexare analyser av 
romanernas abstrakta innehåll, men samtidigt är Litt-infos kortare 
sammanfattningar av detta ofta lättare att översätta till ämnesordslistans termer. 
Litt-info kan därför sägas vara en enklare källa för ämnesord. Finns möjlighet i 
indexeringsarbetet rekommenderar jag dock en konsultation av flera källor då 
detta underlättar en beskrivning utifrån olika aspekter. 

I undersökningen studeras flera recensioner av varje skönlitterärt verk i 
syfte att undersöka konsensus, det vill säga om det i recensionerna går att finna 
en delad uppfattning om romanernas innehåll och betydelse. Studiet av konsen-
sus är inspirerat av en amerikansk studie av Susan M. Hayes där hon undersö-
ker konsensus i syfte att pröva recensioners värde som objektiva redskap i 
indexeringsarbetet. Hon konstaterar att konsensus främst går att finna gällande 
det konkreta och menar därför att en indexering av skönlitteraturens abstrakta 
innehåll inte kan rekommenderas. Utifrån min egen undersökning menar jag 
däremot att viss konsensus går att finna gällande texternas konnotativa element 
och att en indexering av denna typ av innehåll därför inte behöver ses som en 
enbart subjektiv aktivitet. Jag diskuterar också en mer indirekt form av 
konsensus där ämnesorden bekräftas av sitt sammanhang och får sin betydelse i 
ljuset av varandra.  

Avslutningsvis blickar jag kortfattat in i framtiden och diskuterar ämnes-
ordsindexeringens möjligheter kontra fritextsökningar och val av skönlitteratur 
utifrån recensioner i fulltext kopplade till bibliotekens kataloger. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Shatfords modell för klassifikation av bilder 
 

Ranganathan 
 

Facets Specific Of Generic Of ”About” 

Personality 
Matter 

WHO? 
Animals and 
inanimate; 
concrete objects 
and beings 

Individually 
named 
persons, 
animals, 
things… 

Kinds 
Of persons, 
animals, 
things 

Mythical beings 

(generic/Specific) 

Abstractions 

manifested or 

symbolized by object 

or beings 

 
Emotions 
Abstractions 
manifested by 
actions, events 
 

WHAT? Are the 
objects and 
beings doing? 
(actions, events, 
emotions) 

 

Individually 
named events 

Actions, 
conditions 

Emotions 
Abstractions 
manifested by actions, 
events 

Space WHERE? 
Locale, site, 
place; 
geographic, 
cosmographic, 
architectural 
 

Individually 
named 
geographic 
location 

Kind of place 
geographic or 
architectural 

Places symbolized 
(Generic/Specific) 
Abstractions 
manifested by locale 

 

Time WHEN? 
Time; linear or 
cyclical 

 

Linear time; 
dates or 
periods 

Cyclical 
time; seasons 
time of day 

Emotions or 

abstractions 

symbolized by or 

manifested by time. 

 

En något förenklad version av Sara Shatfords modell för facetterad klassifikation av bilder. 
Shatford, 1986, s. 49. 
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Bilaga 2. Att indexera skönlitteratur: huvudfacetter och 
undergrupper 

 
I GENRE 

1. Genre 
II TID 

2. Tidsperioder och epoker 
III PLATS 

3. Geografi 
4. Miljöer 

IV ÄMNE 
5. Människan 
6. Familj och relationer 
7. Skola, språk och undervisning 
8. Sjukdom och hälsa 
9. Ekonomi och näringsliv 
10. Politik och samhälle 
11. Brottslighet och sociala problem 
12. Krig och fred 
13. Historiska händelser och företeelser 
14. Folk och kulturer 
15. Religion och livsfrågor 
16. Naturligt och övernaturligt 
17. Kultur, media och nöjen 
18. Sport, fritid och resor 
19. Djur, natur och miljöfrågor 
20. Teknik och naturvetenskap 

V PERSON 
21. Gestalter och huvudpersoner 

VI FORM 
22. Form 
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