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Borttagning av felaktiga underindelningar 

 

Redaktionen för Svenska ämnesord kommer att ta bort möjligheten att skapa sammansatta 

ämnesord bestående av underindelningar av typen i litteraturen, i konsten, på scenen, i Bibeln 

m.fl. Anledningen är att konstruktioner för motiv i litteraturen, i konsten, på scenen, i Bibeln 

m.m. alltid ska anmälas till redaktionen för godkännande och sedan auktoriseras som ett 

allmänt ämnesord innan de används. Vid lanseringen av Libris XL gjordes de enskilda 

konstruktionsändelserna av misstag tillgängliga som länkbara underindelningar, vilket har lett 

till en stor, ofta felaktig, mängd konstruktioner av sammansatta ämnesord istället för 

allmänna ämnesord.  

Nu genomförs både manuella och maskinella städningar av alla fall där konstruktionerna 

felaktigt har använts i sammansatta termer. 

I de fall dessa felaktiga underindelningar har använts tillsammans med agenter eller 

geografiska ämnesord (vilket var tillåtet innan Svenska ämnesords riktlinjer ändrades 2012) 

kommer agenten och det geografiska ämnesordet att läggas som separata entiteter inom 

ämnesbeskrivningen och underindelningarna/konstruktionsändelserna att bytas ut till 

allmänna ämnesord av typen Motiv i litteraturen, Motiv i konsten, Bibliska motiv m.fl.   

I de fall där det finns ett godkänt allmänt ämnesord, men där katalogisatören har råkat lägga 

in formuleringen som en sammansatt term, kommer sammansättningen att bytas ut mot det 

godkända allmänna ämnesordet. 

I de fall underindelningarna/konstruktionsändelserna har använts i en sammansatt term med 

ett allmänt ämnesord utan att anmälas för auktorisering kommer 

underindelningarna/konstruktionsändelserna att tas bort och huvudämnet blir kvar som ett 

allmänt ämnesord.  

När städningarna är gjorda kommer de felaktiga underindelningarna att tas bort, men det går 

fortfarande bra att föreslå konstruktioner för dessa typer av motiv enligt riktlinjerna i 

Metadatabyrån (https://metadatabyran.kb.se/amnesord-och-genre-form/svenska-

amnesord/sarskilda-amnesomraden/....i-bibeln-i-filmen-i-heraldiken-i-konsten).  

Sammanlagt är det 13 underindelningar som kommer att tas bort och cirka 3000 förekomster 

i bibliografiska beskrivningar som kommer att städas.     

Underindelningar som tas bort: 

i Bibeln 

i filmen 

i heraldiken 

i konsten 

Avdelning/Enhet Insamling och metadata 

Datum 2022-02-24 

Diarienummer Diarienummer 
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i Koranen 

i litteraturen 

i läromedel 

i massmedia 

i operan 

i pressen 

i reklamen 

på scenen 

på tv 

Städningarna av bibliografiska poster i Libris kommer att börja genomföras inom kort och 

när dessa är klara kommer de felaktiga underindelningarna att tas bort. 

För frågor om städningen går det bra att höra av sig till amnesord(a)kb.se. 

Vänliga hälsningar,  

Redaktionen för Svenska ämnesord 
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