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Vad skedde i de tidiga folkbiblioteken och folkrörelsebib
lioteken som drogs in vid de kommunala strukturrationali
seringarna? Hade de några värden som vi kan tänka oss att 
återuppliva idag? Det är hög tid att forska i hur dessa 
bibliotek fungerade, både för vår historias skull och för 
framtidsplanering. 

Det som kan kvantifieras är i regel hjälpligt dokumenterat 
med till exempel utlåningsjournaler och förvärvskataloger. 
För att få en fullständigare och konkretare bild av histo
rien intervjuas äldre bibliotekarier, folkbildare och lån
tagare av studerande vid Bibliotekshögskolan. 

Insamlandet av dessa intervjuer har antagits som ett sär
skilt forskningsprojekt vid BHS i samarbete med Litteratur
sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Idag 
finns cirka 700 uppteckningar i form av seminarieuppgifter 
och specialarbeten arkiverade på högskolan för kommande 
forskning. Till många av dessa finns också inspelningar på 
kassettband. 

Det här specialarbetets syfte är att göra en första skiss 
till en tesaurus för datorbaserad registrering av material
et. 
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Utgångspunkter för arbetet 

Materialet som skall registreras består av två olika huvud
typer: seminarieuppgifter och specialarbeten. SeminBrieupp
gifterna består oftast av enstaka intervjuer. Specialarbetena 
är mer omfattande och kan förutom fler intervjuer även inne
hålla till exempel historiker över särskilda bibliotek, fö
reningar eller orter. Innehållet i uppteckningarna har tyngd
punkten på bibliotek, folkbildning och läsning. Frågor som 
berörs i uppteckningarna finns exemplifierade i ''Checklista 
för intervjuer" (s 12). 

Uppteckningarna skulle kunna användas av till exempel lärare 
och studerande vid högskolan, enskilda bibliotek och forskare 
i bland annat biblioteks- och folkbildningshistoria, littera
tursociologi och lokalhistoria. 

Genomförande 

1 Genomgång av bakgrundsmaterial 

2 Skiss till ämnesgrupper 

3 Insamling av termer 

4 Sortering av termer, vidare finfördelning inom grupperna 

5 Utarbetande av preliminär systematisk version av tesauren 

6 Datorbearbetning av tesauren. Systematisk och alfabetisk 
utskrift 

1 Genomgång av bakgru~dsmaterial 

Som bakgrundsmaterial har a~vänts handböcker i indexering 
och tesauruskonstruktion~ tesaurer och annan litteratur. Se 
litteraturförteckningen. 

2 Skiss till ämnesgrupper 

Med utgångspunkt i de frågescheman som används vid intervju
erna och de register som finns i "Exempelsamling till kom
pendiet Läsa/låna ... " och "Arbetarnas kulturhistoriska sall
skaps minnesskrift" har jag försMkt välja några större ämnes
grupper för de ingångsord som använts. I "Folkbildning och 
forskntng'' finns ett förslag till ~mnesregistrering av inter
vjuer som samlades in under Operation folkbilrlningsminnen 
1966-1970. Josef Andersson arbetar med manuell registrering 
av dessa intervjuer för Folkbildningsförbundet. 
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3 Insamling av termer 

Termer har samlats ur bakgrundsmaterial or.h intervjuer. Ett 
mindre antal av intervjuerna har jag gått igenom mer nog
grant, med understrykning av tänkbara ingångsord. Ett problem 
vid val av termer är att många fHrekommer i så gott som alla 
intervjuer, till exempel anslag, fHrvärv, katalogisering. 
Jag tror att de mest användbara ingångarna kommer att bli 
biblioteks- eller rareningstyp, personuppgifter och geogra
fiska uppgifter. Man får från dessa referenser gå vidare till 
uppteckningarna för utfarligare uppgifter. En viktig men 
svårlast uppgift kan väntas bli definieringar av termer far 
relatinner och attityder till läsande och biblioteksanvänd
ande. strukturen av dessa är så ofullständigt utforskad att 
bestämningen av dem måste bli preliminär. 

4 Sortering av termer 

Termerna har grupperats inom 9 starre facetter: 

Personliga karakteristika 
Socioekonomiska faktorer 
Bibliotek 

Läsning 
Litteratur 
Fritidsaktiviteter (organiserade) 

Fritidsaktiviteter (oorganiserade) 
Fritidsaktiviteter (uppdtag) 
Tid 

Inom varje huvudgrupp har termerna sedan uppdelats vidare. 
Synonymer har samlats. 

5 Utarbetande av preliminär systematisk version 

Far att få en överensstämmelse mellan indexeringstermer och 
söktermer är det viktigt att termerna får en bestämd utform
ning. Faljande huvudregler har använts: 

De flesta termerna ska vara substantiv i obestämd form, plu
ralis. 

Far termer som består av två eller fler ord används naturlig 
ordföljd. Till exempel: Kommunala förtroendemän, ej fartro
e n d e m ä n, k o m m u n a l a . 

Farsta bokstaven i varje term skrivs med versal. Består en 
term av flera ord används versal enbart i första ordet. 

Närkd~ttqäll~r synonymer eller kvasisynonymer så väljs en som 
des r1p Br, ovriga f1nns med som hänv1sningar. 
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6 Datorbearbetning AV tesauren. Systematisk och alfabetisk 
utskrift 

Tesauren har utarbetats med hjälp av en dator METRIC 85. 
Programmet "TESAUR" används för registrering och underhåll 
av tesauren, progra1nmet "TESPRINT" används för utskrift. 

Vid registreringen används följande förkortningar: 

Relationstyper 

TI 
TI-

BT 
NT 
RT 

UF 
USE 

tillhör 
omfattar 

broader term, överordnat begrepp 
narrower term, underodnat begrepp 
related term, se även 

used for, använd för 
använd istället 

Termtyper 

FA 
SF 
KW 
SN 

Exempel 

facett, större ämnesgrupp 
subfacett, underordnad ämnesgrupp 
key word, nyckelord 
scope nate, talar om hur en viss term skall användas 

Läsning 

TI Lefter 

T I t Köp 

anskaffningssätt 

Lån ~ NT 
B Tt-Bibliotekslån 

Lprivata lån 
LLäsecirklar 

Gåvor 

Arv 

- FA 

--s F 

~Kw 

Sedan registreringen avslutats har programmet "TESPRINT" 
använts för systematisk och alfabetisk utskrift. 
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Ej innehAllsbeskrivande termer 

Dessa termer kan ej bestämmas i förväg sA de är ej medtagna 
i tesauren, men de ska finnas med vid indexeringen. 

Personnamn 

Tag i första hand med de personer som är viktiga för intervju
personen. Bibliotekarier, folkbildare och författare är obli
gatoriska. Dm möjligt bör du försöka kontrollera att stav
ningen är riktig. Namnen anges: Efternamn, Förnamn. Om man 
tar ut en förteckning öyer enbart personnamn sA mAste man 
kunna skilja mellan intervjupersoner, intervjuare, författare 
och andra persBner. 

Ortnamn 

Speciellt viktiga är de platser som intervjupersonen själv 
har verkat på (bostadsorter, utbildningsorter, arbetsplatser). 
För att möjliggöra sökningar inom ett större geografiskt om
rAda anger du för varje ort ocksA vilket län orten ligger i. 
Registrera namnen separat. Som riktlinje för stavning och 
länstillhörighet används senaste upplaga av Svensk ortför
teckning. 

Skälet till att just länet valts till indelningsgrund är att 
de spelar en stor roll i det svenska biblioteksväsendet ge
nom länsbiblioteken. Dessutom har inga större förändringar 
skett inom länsindelningen jämfört med till exempel kommunin
delningen. 

Institutionsnamn 

T ex bibliotek, bokhandlar, föreningar (logebeteckningAr), 
företag. När det gäller föreningar och företag registreras 
sådana som personen själv varit verksam i eller sådana som 
det lämnas utförligare uppgifter om. Förkortningar bör und
vikas. 

Titlar 

Titlar på böcker, tidningar och tidskrifter registreras. I 
möjligaste mån bör dessa vara bibliografiskt belagda. 
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Arbetsgång vid indexering 

Kontrollera att dokumentet inte redan är registrerat. 

Katalogisera dokumentet enligt AACR2 lägsta nivå. 

Tilldela dokumentet ett nummer. För seminarieuppgifter an
vänder du ett löpnummer. För specialarbeten använder du 
respektive årtal och nummer, dessutom anger du på vilken 
sida intervjun eller historiken börjar. 
Exempel: 1977:161 s 3. 

Fyll i obligatoriska uppgifter: intervjupersonens namn och 
födelseår, intervjuare och tidpunkt för intervjun. 

Analysera dokumentets innehåll och anteckna dina indexerings
termer på formateringsblanketten. 

Kontrollera att indexeringstermerna finns med i tesauren. 
Enbart termer i tesauren (förutom de icke innehållsbeskriv
ande) används v.i.d indexeringen. Termer som "saknas" i te
sauren bör noteras för att längre fram användas vid änd
ringar och tillägg i tesauren. 

Registrera godkända uppgifter. 

När något hundratal intervjuer är indexerade och registrerade 
går du igenom de terme~ som saknats i tesauren och överväger 
vilka av dessa som skall införas. Genomför uppdatering av te
sauren. Tidpunkten för införandet av nya termer bör framgå. 



förslag till 
FORMATERINGsBLANKETT 

Katalogisering: 

Dokumentbeteckning: 

Intervjuperson: Efternamn, Förnamn Födelseår: 

Intervjuare: Efternamn, Farnamn 

Tidpunkt för intervjun: ~tt årtal) 

Indexeringstermer: 

Icke innehållsbeskrivande termer: 

Saknade termer: 

9 
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Litteraturförteckning 

Tesaurer och indexering 

Aitchison, Jean: Thesaurus construction : a practical manual 
/ Jean Aitchison, Alan Gilchrist. - London, 1972. - 95 s. 

ERIC : thesaurus of ERIC descriptors. - 7. ed. - New York, 
~' cop. 1977. - 451 s. 

S. 446-451: Bibliography 

Foskett, Anthony C.: The subject approach to information. -
3. ed. - London, 1977. - 576 s. 

International organization for standardization. Technical 
committee 46 documentation. Subcommittee 5: Draft revision 
of ISO 2788. -Berlin, 1981. - 64 bl. 

Nordforsk. Arbeidsgruppen for thesaurussp~rsmål: Regler for 
bygging av thesaurt på nordiske språk. - 1970. - 19 s. 

Persson, Helge: Koordinerad indexering. - 1972. - 103 s. 
ill. - (Bibliotekskunskap och informatik) 

Ruth, Daniel: A classification of library & information 
science. - London, 1975. - 127 s. - (Library association 
research publication ; 15) 

Soergel, Dagobert: Indexing languages & thesauri : construc
tion & maintenace. -Los Angeles, Calif., cop. 1974. - 632 
s. : ill., tab. - (Information science series) 

S. 559-608: Bibliography 

Tesaurus för nordiskt BDI-index (svensk version). - 1981. -
[32] bl. 

översikt över kulturinventariet. - 2. omarb. uppl. - 1980. -
201 s. 
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övrig litteratur 

Arbetare minns om läsning, böcker och bibliotek 
Ingår i: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 1926-1976 
minnesskrift, 1978, s. 125-208 

Folkbildning och forskning. - 2. omarb. och utökade uppl. -
1974, - 140 s. : ill. - (Operation folkbildningsminnens 
skriftserie : handledning ;.3) 

Folkbildningsminnen på löpande band. - 1968. - 47 s. : ill. -
(Operation folkbildningsminnens skriftserie : handledning ; 2) 

Läs-och bokvanor i fem svenska samhällen. - 1972. - 707 s. 
:-diagr., ill., tab. - (statens offentliga utredningar ; 
1972:20) 

Nowak, Lilian: Bokläsaren : en översikt över nordisk forsk
ning efter 1945. - 1971. - 209 s. 

Ros8nder, Göran, att handha etnologiskt uppteckningsmaterial. 
- 1976. - 19 bl. - (Rapporter l Nordiska museet. Kulturhi

storiska undersökningen ; 3) 

Aberg, Ake: Läsa/låna - eller inte : marknadskunskap för 
bibliotekarier. - 1981. - 87 s. : ill. 

Exempelsamling till kompendiet Läsa/låna ... - 1978. -[ca 220] 
s. 
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C h eckl i s t a f ö r i n t e r v j u e r 

Alder, yrke, hemort, socialt ursprung? 
När började ni läsa? Impulser? VarifrAn fick man böcker? 
Böcker nch läsvanor i omgivningen? Hemmet? Skolan? Kamraterna? 
Fanns böcker hemma? (Titlar) Hur var synen pA läsning i hemmet 
och bygden? Läste far och mor? Vad i sA fall? Äldre genera
tioner? LAn av grannar och släktingar? 
Köp av böcker: bokhandel, agenter, postorder, auktioner, ar
betsplatsen? Minnen av folkrörelser, hildningsorganisationer? 
Första bibliotekskontakten: när VAr hur? 
Lokal, öpptehållande, ordningsregeler, avgift, böter etc? 
Bokbeståndet? Tidningar och tidskrifter? Uppslagsböcker? 
Hur gjordes urvalet? styrelsens roll och bibliotekariens? 
Kvaliteten? Låntagarnas önskemål? Hjälp utifrån, t ex riks
organisation, bibliotekskonsulenterna, länsbiblioteket? 
Mönsterkataloger? Konflikter? 
Bibliotekarien? Berätta om honom och hans personlighet och 
uppgift. Hur utsågs han? Arvode? Utbildning? 
Öppna hyllor eller slutna? 
Service? Rådgivning vid bokvalet? Var bibliotekarien aktiv? 
Cencur? "Gifthylla"? Beställningar. Fjärrlån. 
styrelsen? Vem satt där? Hur aktiv var den? Läste den böcker? 
Vad slags? 
Ekonomin. Hur motiverades äskandena? Var det svårt att få 
pengar? Donationer, av böcker eller pengar? 
Kommunalmännens syn på biblioteket? Kom de själva från folk
rörelse- och billiliotekshåll? Läste de böcker? 
SamArberemed politiska, fackliga, ideella bildningsorganisa
tioner lokala och på riksnivå? Med länsbiblioteket (central
biblioteket) och med skolöverstyrelsens bibliotekskonsulenter? 
Låntagarna. Kön, ålder, yrken, socialgrupper? Hur var samhäl
let representerat? AvstAndets betydelse? Några låntagare ni 
Minns? Vad lånades mest? Exempel. Specificera! 
Försök genom konkreta episoder eller citat, få fram vad man 
ansåg som bibliotekariens uppgift, t ex mänsklig eller poli
tisk- facklig fostran, praktisk information, underhållning? 
Hur fungerade det? Bibliotekens anseende och effekt. Skola 
för politisk-facklig-kommunal verksamhet? 
Andra kulturaktiviteter i samarbete med bibliotek. Föreläs
ningar, studiecirklar, utställningar etc. 
Bibliotekets sociala funktion, som samlingsplAts för folk med 
kulturella intressen? 
Hur såg man på läsning och bibliotek i samhället, positivt 
eller negativt? Olika gruprer? 
Vad anser ni om biblioteken idag? Vad är bättre, vad sämre? 



***Bibliotek 

***efte~ form 

Folk- & skolbibliotek 
skolbibliotek 
Folkr~relsebibliotek 

Arbetarbibliotek 
NYkterhetsbibliotek 

F~rsamlinssbibliotek 
Forskninssbibliotek 
F~retassbibliotek 
Kommersiella bibliotek 
sJukhusbibliotek 
Sockenbibliotek 
F~rbandsbibliotek 

Bokbussar 
SPecialbibliotek 

***efter aktiviteter 

BiblioteksinsPektion 
Bibliotekssamarbete 
BibliotekssammanslagninSar 

***Fritidsaktiviteter (oorg) 

***aktiva 

Sl~Jd 
SamlarhobbY 
Jakt & fiske 
Handarbete 
Dans 
Amatijrteater 
Musikutijvande 
SPort (deltasande> 

***Passiva 

Museer & utställningar 
Teater & revY 
Tvtittande 
RadiolYssnande 
MusiklYssnande 
Bio 
SPort (åskådande> 

***Fritidsaktiviteter (ors> 

Fackfijreninsar 
Frilufts- & naturvårdsors 
Fijrsvars- & fredsors 
GYmnastik- & idrottsors 
HandikaPPOrSanisationer 
Humanitära orsanisationer 
Kulturella or•anisationer 
Kvinnofijreninsar 
NYkterhetsorSanisationer 
Politiska orsanisationer 
Relisi~sa orsanisationer 
StudiefHrbund 
Unsdomsorsanisationer 
F~reläsninssve~ksamhet 
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37 
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45 
46 
47 
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49 
50 
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53 
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***Fritidsaktiviteter <uPPdras> 

Kommunala f~rtroendemän 
KYrkli!a f~rtroendemän 
Ordf~randen 

Kassijrer 
sekreterare 
Facklisa fijrtroendemän 
Riksdassmän 

***Litteratur 

Skijnlitteratur 
Detektivromaner 
Kärleksromaner 
ÄventYrsromaner 
LYrik 
Historiska romaner 

Barn- & unsdomsbijcker 
Massmarknadslitteratur 
Dalstidnin!~r 

Lokaltidnin!ar 
Rikstidnin!ar 

Tidskrifter 
Veckotidnin!ar 
Facklitteratur 

Memoarer 
Reseskildrin~ar 
Debattbijcker 
Reli!iijs litteratur 

***Läs hin! 

~~*efter lässätt 

Utantilläsnin~ 
Hijaläsnin! 

***efter syfte 

Rituell läsnin! 
Personlis läsninl 
Informativ läsnin! 

***efter anskaffninlssätt 

Kijp 
Lin 

Bibliotekslån 
Privata lin 
Läsecirklar 

Givor 
Arv 

A~enter 

Antikvariat 
ArbetsPlatsombud 
Auktioner 
Bokhandlar 
Bokkafeer 
Bokklubbar 
Kiosker 
Postorder 

14 
54 

55 
56 
57 
c~ 
~o 

59 
60 
e·1 

t.2 

63 
t•4 
65 
66 
t•7 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 

o~ VL 

83 
84 

85 

86 
88 
90 

92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
q q 
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100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 



V:::tr·uhus 

***efter vttre fijrutsättnin~ar 

B~:;,ol ·.,.·s n i n ~l 

***Personli~a karakteristika 

Mi3.n 
l< v i n n o r· 

***efter· å. l d•.?.r· 

V•J::-::na 
Tonår· i ns.:..r
Ba.r·n 

***efter civilstånd 

Fr·.inski l da 
Änk~:.·me.n 

Ankor· 
Oms :i ft;a 
Gifta 
O!!lifta 

***efter nationalitet 

I mrn:i s r· an te r· 
Hvf~ n s k;ar· 
I nvandr·ar·bar·n 

***Socioekonorniska faktorer 

***efter utbildninS 

Bibliotekskurser 
Bi b l i •:•te k!:.~ sko l a 
Gvrnnasieutbildade 
l.. .. å~lutbi l dadf:~ 
Hi:isutbi ·1 dade 

***efter svsselsättnin9 

Arbetsfijrhållanden 
{.,r·I:H~ t s ·t i d~'ilr· 

Pens i •:•när·er-
FijrtidsPensionärer 

:::t u de r· an de 
Ar·b,ats l os;,1 
H e ITI·'3.r· be ta n d~?. 
Fijrvärvsarbetande 

:::k i ftar·bet.'3.nde 
Deltidsarbetande 
Hel tidS·'3.r·bet.'3.nde 

***efter boendeform 

Vi lle.äsar·e 
H··,..r·<:,. s siås t.: .. r· 
:::t o r· s ta d s b .:• r· 
Tätor·t~~bor· 

Gl esb··,··sdsbor· 

l l 1 1 5 

1. :l ... ) 
.( .. 

1 1.-. .,:. 

l 1.4 

1 15 

:1. :1./:.. 

1 17 

1. 1.::: 

1 :1. ·::' 

:1.21 
1 ~~:::: 

125 

126 
127 
:l~;:::::: 

129 
1 ::::o 
1 ::n 

1. :;:2 

1::::::::: 
1::::4 
l :~::5 

1 :~:(:. 

1:~:7 

1 ::::::::: 
1 ::::·~} 
:1. .f.!. (l 

14:1. 
142 

14:~: 

:t.t.J.f.!. 
14~::. 

:1.46 
147 
14:::: 
.14'~) 

150 
1.51 
1. !:i·:~~ 

15:::: 
1!::i4 

1.55 

:1. ~~~(:. 

1!:i7 
:1.!5:~: 

t 5':!'1 
160 



***efter ideoloSisk tillhörishet 

Fr· i k··,·· r· k 'l i !.'.la 
K·.,.·r·kl isa 
::;:; •:• c i a. l i s t<.."! r· 
B·:.r· se r· l i sa 

***efter handikaPP 

1'1 i s s b r tJkare 
Psvkiskt handikaPPade 
Hi:i r·<.."! l Sf:~ h i n d Proide 
:::·.,.·n s ~=:·3.dade 
Hi:ir·sel skadad€• 

***efter läsvanor 

Lässvasa 
Ana l fa.bet~H· 
I eke l äsar·e 
F d 1•3.ntasar·~~ 
Icke låntasar-e 
l...å.ntas•:u·~~ 

l.. .. ä.sar·e 

***efter social baksrund 

:::ocia l SPUPP I 
st l) r· f i:i l"' i.' ta sar· e 
Hösre tJänstemän 
Akademi k e r· 

:::ocialsruPP II 
Små ·f i:i r··.=? t asar·~=? 
Läsre tJänstemän 
Kontor·sPer-son,a l 

Seoci·3.lsr-UPP III 
Ar- be ta J~ e 
.J or- d b r· u kar· e 
Hantver·kar·e 
Bi tr·ädesP1."!r·sona l 

***e f te r· .:1r· s t i d 

Vi n ter· 
:~:c:cmme.r· 

Vår-

***efter- tid På dvsnet 

M.:•r·s.:•n 
~:::v.\3. 'Il 

***histor-iska tidPunkter-

För-sta vär-ldskr-iset 
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SPECIALARBETE 

Carlsson, Johnny : Tesaurus för bibliotekshögskolans 
samling av folkbiblioteksminnen. - Borås, 1982. -
24 bl. - (Specialarbete l Högskolan i Borås. Insti
tutionen bibliotekshögskolan, ISSN 0347-1128 ; 
1982:41) . . 

Specialarbetet presenterar ett förslag till tesau
rus för datorbaserad registrering av biblioteks
högskolans samling av folkbiblioteksminnen. Äldre 
bibliotekarier, folkbildare och låntagare har inter
vjuats av studerande vid Bibliotekshögskolan och 
dessa uppteckningar ska nu registreras. Kortfattat 
beskrivs hur tesauren byggts upp och synpunkter 
lämnas på vad som bör registreras. 
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