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Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Syfte 
 

 
Gemensam och användarvänlig standard för 
ämnesorden 
 

 
RH CL 

Götas/nationell syn 
på ämnesord 

Ledorden nationellt och för Götabibliotekens arbete 
med att sätta ämnesord är: 
 
Viktigt att ta hänsyn till när ämnet fastställs är 
katalogisatörens objektivitet, omdöme, bakgrund, 
kunskap och konsekvens vid ämnesanalysen 
 
Kungl.bibliotekets policy är att alla gör på samma 
sätt och konsekvent följer godkända ämnesord 
enligt kontrollerad vokabulär – Svenska ämnesord 
 
Kungl. biblioteket bevakar det internationella 
arbete som görs av IFLA/LCSH (Fundamental 
principles of Library of Congress Subject 
Headings) 
avseende ämnesord  
 
Svenska ämnesord omfattar idag 3 ämnesordlistor: 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-
amnesord/om/ 
 
Arbetet för skönlitteratur utgår från Svensk 
biblioteksförenings Att indexera skönlitteratur 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-
amnesord/om/ 
 
I arbetsgruppen Svenska ämnesord ingår bl a 
Svenska barnboksinstitutet, som sätter standard för 
ämnesord för barn- och ungdomslitteratur, och 
Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms 
stadsbibliotek som speciellt arbetar med standard 
för skönlitterära ämnesord. 
 

RH CL 

Götabibliotek och 
ämnesord 

Metadagruppen och Götabiblioteken följer det 
nationella förhållningssättet i arbetet med ämnesord 
vilket innebär att konsekvent använda kontrollerad 
vokabulär. Det gör götakatalogen användarvänlig 
både lokalt och i ett nationellt sammanhang. 
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När Götabiblioteken blir librisbibliotek kan vi 
föreslå nya ämnesord till Svenska ämnesord. 
 

Ämnesord: 
Burkposter visavi 
Librisposter i Göta 
 

Burk och Libris använder olika standard för 
ämnesord. Ämnesorden skiljer sig delvis från 
varandra till form och innehåll (t.ex. olika 
ändelser). 
 
Innan beslut om övergång till Libris är fattat gäller 
för götabiblioteken: acceptans för två standarder  
(Burk och SAO) trots mindre användarvänlighet 
och merarbete vid ämnessökning.  
 
Fortsättningsvis läggs lokala ämnesord på fälten för 
allmänna ämneord (650-655). Regler för Svenska 
ämnesord följs 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-
amnesord/riktlinjer/ 
sao anges i fältet som term för tesaurus. 
 
I klartext innebär det att egna ämnesord inte 
accepteras i götakatalogen. Anledningen är att 
götakatalogen riskerar att bli alltför inkonsekvent 
och otillförlitlig såväl lokalt som nationellt. 
 
Det finns idag inga resurser för systematisk kontroll 
av ämnesord vare sig för befintligt bestånd eller 
nyförvärv. Punktinsatser  kan göras av 
metadatagruppen för att justera ämnesorden 
retroaktivt enligt riktlinjerna, speciellt för att göra 
ämnesfacetterna i Arena mer begripliga. 
 

RH CL 

Tekniska 
speciallösningar 
för ämnesord för 
kontororganisa 
tioner och enheter 
tex. skolor och 
specialsamlingar 
 
 

Lokala ämnesord från biblioteken: Linköping 
(stiftsbiblioteket), Motala, Norrköping och Ydre 
konverterades till Göta.  
 
Intentionen var att man skulle ha tekniska 
speciallösningar för enskilda 
kontoorgansiationer/enheters ämnesord. I efterhand 
har det visat sig att ämnesord bara kan sökas ut 
separatat i expertsök men inte i Arena. Ingen 
teknisk lösning finns idag. Därmed är det inte 
möjligt att filtrera på enskilda enheters ämnesord 
 
Det går inte att lägga in ”egna ämnesord” för det 
enskilda biblioteket som inte skulle påverka 
götakatalogen. Allt syns. 
 

RH CL 

Ämnesorden ur ett 
lokalhistoriskt 
perspektiv 
 

Ämnesorden ska anpassas efter de nationella 
riktlinjerna. ENS utarbetar ett förslag. Frågan tas 
upp i nätverket för lokalhistoria. Beslut i 
metadatagruppen. 
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Nästa möte 
 

Onsdag 22 maj kl 9-12 ca, Götarummet, 
Linköpings stadsbibliotek 
 

RH 

 


