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Sammanfattning

Vad denna utvärdering försökt få svar på är hur tillgängligheten för HBT-litteratur ser ut 

i de system som används hos privata och offentliga aktörer – internetbokhandlar och 

bibliotekskataloger tillgängliga via internet. Detta medförde ett antal mer praktiskta  

underliggande frågor om hur trädstrukturen är designad, vilket typ av språk som 

används och hur lätt det är att förstå, huruvida det finns särskilda kategorier för litteratur 

med HBT-innehåll och huruvida det finns direktlänkar mellan litteratur med HBT-

innehåll. 

De system som testades var internetbokhandlarna Amazon (både den amerikanska 

versionen och det brittiska dotterbolaget), The Book Depository och Adlibris samt de 

klassificeringssystem som används av nationalbiblioteken i de länder där dessa 

bokhandlar har sitt säte (USA, Storbritannien och Sverige): Library of Congress 

Classification, Dewey Decimal Classification och Klassifikationssystem för svenska 

bibliotek.

Två av bibliotekssystemen (LC och DDC) hade inte en trädstruktur som var 

tillgänglig för kunderna att se och navigera igenom, medan den tredje (SAB) erbjöd en 

struktur med både klassifikationskoden och svenska ord, även om det inte var optimalt 

konstruerade kategorier och förgreningar. Ingen av dem hade gott om länkar, om ens 

några, till annan litteratur med liknande innehåll. Internetbokhandlarna hade 

välutvecklade men inte för specifika trädstrukturer med lättförstådda namn och gott om 

länkar till annan litteratur. Två av dem (The Book Depository och Adlibris) hade inga 

huvudkategorier tillägnade HBT-material vilket däremot Amazon UK och Amazon US 

hade.

Alla bibliotekssystemen skulle behöva omarbetas för att tillgängligheten för 

litteratur, och i synnerhet HBT-litteratur som var fokus i denna utvärdering, ska bli god. 

Library of Congress och British Library skulle behöva upprätta trädstrukturer för 

kunderna att använda sig av och alla tre behöver se till att en kategori där all HBT-

litteratur samlas finns på den högsta nivån. Internetbokhandlarna å andra sidan behöver 

inte göra mycket för att tillgängligheten i deras system ska bli god: Adlibris och The 

Book Depository behöver precis som bibliotekssystemen upprätta en HBT-kategori i 

trädstrukturen men i övrigt är de privata aktörerna fullt godkända. De båda Amazon-

filialerna var de aktörer visade sig ha den bästa tillgängligheten av alla.
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Förord

Våren 2009 råkade den amerikanska online-marknadsplatsen Amazon Books i blåsväder 

när hundratals böcker, varav de flesta med HBT-relaterat innehåll, plötsligt försvann 

från försäljningslistorna och det gick heller inte att hitta vissa av dem genom direkta 

sökningar1. Amazon skickade initialt ut meddelanden där man hävdade att det berodde 

på att böcker med barnförbjudet innehåll inte skulle visas i försäljningslistorna. Detta 

svar fick folk att reagera då böckerna som påverkades av förändringen inkluderade 

barnboksklassikern Heather has two mommies2, om att vara barn till lesbiska föräldrar – 

klassiska barnböcker brukar inte alltför ofta klassas som olämpliga för barn att läsa.

Händelsen uppmärksammades globalt i både HBT-specifik och mer traditionell media 

(såsom Huffington Post3 och The Guardian4) och Amazon själva hävdade att det inte var 

meningen att dessa böcker skulle klassificeras som barnförbjudet material utan att 

problemet berodde på ett tekniskt fel. Så småningom rättades felet till och böckerna fick 

tillbaka sina rankningar och det gick återigen bra att söka efter dem med hjälp av 

sökmotorn.

Media (och i synnerhet HBT-relaterad media) var inte övertygade – och pekade på 

att ett flertal böcker med innehåll som är betydligt mer opassande för barnaögon förblev 

opåverkade av förändringarna – utan misstänkte att det låg politiska motivationer, 

såsom påtryckningar från kristna, högervridna lobbyorganisationer, bakom det hela, 

något Amazon själva förnekade.

1 ”Gay Lit Too ‘Adult’ for Amazon.com,” Queerty, 12 april 2009, http://www.queerty.com/gay-lit-too-
adult-for-amazoncom-20090412/.

2 Hortense Smith, ”Why Is Amazon Removing The Sales Rankings From Gay, Lesbian Books?” 
Jezebel, 12 april 2009, http://jezebel.com/5209088/why-is-amazon-removing-the-sales-rankings-from-
gay-lesbian-books.

3 Hillel Italie, ”Amazon Claims ’Glitch’ Caused Site To Strip Sales Rankings From Gay/Lesbian 
Books.” The Huffington Post,  13 april 2009, http://www.huffingtonpost.com/2009/04/13/amazon-
claims-glitch-caus_n_186054.html.

4 Bobbie Johnson och Helen Pidd, ”’Gay writing’ falls foul of Amazon salse ranking system,” The 

Guardian, 13 april 2009, http://www.guardian.co.uk/culture/2009/apr/13/amazon-gay-writers?
intcmp=239.
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1. Inledning

Då handel över internet, med den gränsöverskridning och det ökade utbud som det 

innebär, är en allt viktigare del av konsumtionssamhället idag får internetbokhandlar ett  

större och större inflytande på hur människor ser på och använder sig av 

klassifikationssystem för litteratur. Ett klassifikationssystem man använder regelbundet 

kan påverka hur man tänker (hur man klassificerar saker i huvudet) och därmed hur man 

förväntar sig att andra system ska vara uppbyggda, vilket i sin tur påverkar hur man 

använder sig av t.ex. bibliotek. Med en så stor kundkrets får internetbokhandlarna stor 

betydelse för synliggörandet och tillgängligheten av litteratur, extra viktigt för litteratur  

som har en mindre läsarkrets eller annars är svåra att hitta på mindre orter. Amazon är 

ett utmärkt exempel på detta: som den största nätbutiken i världen har de ett enormt 

inflytande och i ett land som USA, med en stark kristen politisk höger som generellt sett 

knappast kan sägas vara anhängare av HBT-kultur, har de ett oöverträffat inflytande på 

bokhandeln både i landet och i resten av världen; den litteratur som tas bort från både 

deras försäljningslistor och sökfunktioner tappar en väldigt stor chans att synas.

Det är inte alla gånger man vet exakt vad det är man letar efter när man handlar, 

vare sig man befinner sig i en fysisk butik eller ögnar igenom utbudet i butiker på 

internet; många gånger går man på känsla: ”Jag vet vad det är när jag ser det”. Det 

händer också att man är ute efter en specifik bok, eller en bok med ett specifikt ämne, 

men inte vet titeln på boken eller namnet på författaren. Det finns mer än en försäljare i  

ute i handeln som kan vittna om kunder på jakt efter en bok som ”är blå och handlar om 

en familj som tvingas sälja sitt hus och flytta” (eller vad det nu må vara) men inte har en 

aning om vare sig titel, författare eller utgivningsår.

I den fysiska världen ställer vi oss gärna och tittar i hyllorna hos bokhandeln, 

kanske med förhoppningen om att någon bok ska ”tala till oss” (om det inte var någon 

särskild bok vi letade efter), kanske med förhoppningen om att ”just den där” boken ska 

stå där och vänta. I den virtuella världen motsvaras bokhyllorna med sina genre- och 

åldersindelade hyllor av trädstrukturer med breda huvudkategorier som leder till snävare 

och snävare underkategorier. En klar fördel som den virtuella världen har jämtemot 

fysiska bokhandlar är möjligheten att placera litteratur på mer än ett ställe. En bok i  

bokhandeln kan bara placeras på en enda hylla och därmed måste man välja vilken 

kategori den ska tillhöra – även om det finns fler än en som passar in – men en bok i en 
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internetbokhandel kan placeras i hur många kategorier som helst, förutsatt att de är 

villiga att lägga till de extra kategorierna.

Tillgängligheten av litteratur, liksom all form av information, är viktigt för hela 

samhället; alternativa kulturer och olika typer av minoriteter (vare sig det gäller etniska  

grupper, folk som lever med sjukdomar eller handikapp eller något helt annat) är 

beroende av god tillgänglighet eftersom utbudet lätt försvinner i mängden.

En fördel internetbokhandlarna har jämfört med de klassifikationssystem som 

används i biblioteksvärlden är flexibiliteten. Det är de själva som bestämmer hur 

systemet ska se ut och fungera, och de kan förändra det därefter. Internet i stort går mer 

och mer mot en ökning av länkar fram och tillbaka (”interconnectivity”) och då detta är 

ett ganska lätt sätt att öka tillgängligheten av litteratur vore det inte underligt om detta  

fanns även hos internetbokhandlar. Detta gör att möjligheten för kunder att hitta mer 

litteratur inom deras intresseområde borde vara större på internet än den är i den vanliga 

bokhandeln. Frågan är om internetbokhandlarna tagit tillvara på den chans som de har 

eller om de förlitar sig på att kunderna vet precis vilka böcker de vill köpa och går 

direkt dit, utan att titta sig omkring. Det vore till deras egen fördel om de gjorde det 

senare, eftersom kunderna då kan lokalisera mer litteratur de kan tänka sig köpa och 

därmed öka chanserna för bokhandeln att tjäna pengar. Detta är internethandelns version 

av matvarubutikernas vana att sätta mejerihyllan längst in i butiken för att exponera 

kunderna för så mycket frestelse som möjligt på väg till det som alltid köps: mjölk. 

Med dessa skillnader och möjligheter i åtanke och med uppståndelsen kring 

Amazon i minnet vore en utvärdering av ett antal stora internetbokhandlar, deras 

trädstruktur och möjligheten för kunderna att på ett lätt sätt komma från en intressant 

bok till en annan, utan att nödvändigtvis ha någon specifik titel eller författare i åtanke, 

av intresse. Med tanke på den politiska skillnaden som råder mellan USA (där Amazon 

har sitt säte), med sin välkända och högljudda kristna höger, och Västeuropa, som är 

betydligt mer liberalt kan man tänka sig att det råder skillnad i hur tillgänglig HBT-

litteratur är i de båda områdena. Paradoxalt nog kan det vara möjligt att det kraftigare 

motståndet i USA leder till mer tillgänglighet, via mer specifika kategorier och 

ämnesord. Det är också möjligt att det råder skillnad mellan tillgängligheten hos privata 

aktörer (internetbokhandlar) och offentliga sådana (bibliotekskataloger), där den senares 

uppgift är att tillhandahålla information och den förres att sälja så mycket som möjligt.
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1.1. Terminologi

Det förekommer ett antal ord och uttryck som det är viktigt att läsaren är på det klara 

vad som menas med dem. Det är inte svåra ord men för tydlighetens skull förklaras de 

här nedan.

• HBT definieras av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter) som ”homosexuella, bisexuella och transpersoner”5. 

Den definitionen av HBT-litteratur jag kommer använda mig av är litteratur där 

HBT eller icke-heteronormativitet är ett viktigt genomgående tema och där det 

framkommer, implicit eller explicit, att detta är normalt och naturligt, alltså inte  

litteratur som påstår sig kunna ”bota” homosexualitet eller liknande.

• LGBT definieras av Webster's Online Dictionary som ”referring collectively to 

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender/Transsexual people”6

• Med kunder menas de personer som letar efter litteratur hos de olika aktörerna. 

Ordet ”kund” kan tyckas något mindre lämpligt på en användare av bibliotekens 

tjänster men används för att förtydliga.

• Med huvudkategorier menas de bredare kategorier som utgör första steget i 

trädstrukturen; med underkategorier menas alla kategorier på en lägre nivå än 

huvudkategorierna.

• Titelsida syftar på den sida med information varje boktitel har.

• Amazon US syftar på den amerikanska versionen av Amazon och Amazon UK på 

den brittiska. I texten står ofta uttryckligen ”brittiska” eller ”amerikanska” men 

kapitel och delkapitel använder förkortningarna.

• Med utvärdering menas hela processen från frågeställning till slutsats; med 

undersökning menas den del där sökningar i systemen gjordes.

• Privata aktörer och internetbokhandlar används som synonymer.

• Offentliga aktörer och bibliotek samt bibliotekssystem används som synonymer 

sinsemellan.

5 RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, ”Hbt-begreppet,” 
http://www.rfsl.se/?p=3852

6 Webster's Online Dictionary, ”Extended definition: LGBT,” http://www.websters-online-
dictionary.org/definitions/LGBT.
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1.2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning

Det är svårt att förneka att det sätt på vilket information, och i det här fallet litteratur,  

klassificeras och katalogiseras har inflytande på hur lätt eller svårt det är att lokalisera 

den. Hope A. Olson anmärker i ”The Power to Name: Representation in Library 

Catalogs” att om man vill bläddra igenom böcker (som i exemplet från inledningen), 

vare sig det gäller böcker på en bokhylla eller i en elektronisk katalog behöver dessa 

vara arrangerade på så vis att kunden förstår systemet7. Alla de klassifikationssystem 

som används av biblioteken i denna undersökning – Dewey Decimal Classification 

(DDC), Library of Congress Classification (LC) och Klassifikationssystem för svenska 

bibliotek (SAB) – är enumerativa sådana, och utgår därmed från en huvudkategori och 

förgrenar sig sedan i snävare och snävare kategorier8, och enligt Hope A. Olson medför 

detta sätt att ställa upp böcker att ”it is not possible for a classification system to gather 

simultaneously all aspects or facets of a work, to represent equally the multiple play of 

differences”9.

Jenny Samuelsson tar i ”På väg från ingenstans: Kritik och emancipation av 

kunskapsorganisation för feministisk forskning” upp problemet med klassifikation av 

feministisk litteratur, vilken tenderar att spridas ut över en mängd olika kategorier samt 

påverkas av fördomar10. HBT-litteratur, ett annat tvärvetenskapligt område med en 

historia av fördomar och okunskap, påverkas av samma problem; detta framhålls av 

James V. Carmichael, Jr. i ”Effects of the Gay Publishing Boom on Classes of Titles 

Retrieved Under the Subject Headings ’Homosexuality,’ ’Gay Men,’ and ’Gays’ in the 

OCLC WorldCat Database” som framhåller klagomål att ” library practices that 

obscured the availability of gay information, or made the search for it perilous for those 

whose self-image was already fragile”11 och betonar vikten av tillgång till icke-negativt 

laddad littertur: ”Gay and lesbian writers have often expressed their indebtedness to 

[LGBT] literature in establishing and developing their identity”12.

7 Hope A. Olson, ”The power to name. Representation in library catalogs”, Signs: Journal of Women in  

Culture and Society, Vol. 26 (3) 2001: 652.. http://www.jstor.org/stable/3175535.
8 Jenny Samuelsson, På väg från ingenstans: Kritik och emancipation av kunskapsorganisation för  

feministisk forskning (Umeå, Umeå universitet, 2008), 13.
9 Olsson, 653.
10 Samuelsson, 27.
11 James V. Carmichael, Jr., ”Effects of the Gay Publishing Boom on Classes of Titles Retrieved Under 

the Subject Headings ’Homosexuality,’ ’Gay Men,’ and ’Gays’ in the OCLC WorldCat Database”, 
Journal of Homosexuality, Vol. 42(3) 2002: 67.

12 Ibid., 66.
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1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna utvärdering är att undersöka hur klassifikationen påverkar 

tillgängligheten av litteratur, exemplifierad här av HBT-litteratur – detta genom att  

undersöka hur lättmanövrerad och lättförståelig trädstrukturen är och de vägar man 

behöver gå för att hitta specifik litteratur (exemplifierad av HBT-litteratur) samt en titt  

på hur och om aktörerna utnyttjar den ökade möjligheten att genom direktlänkar 

exponera kunderna för annan litteratur som kan vara av intresse, även om denna inte 

tillhör precis samma underkategori: en vidareutveckling av trädstrukturen. Dessutom 

ska det undersökas om någon skillnad råder mellan olika länder och språk samt mellan 

privata aktörer (internetbokhandlar) och offentliga institutioner (nationalbiblioteken). 

De klassifikationssystem som finns och som har använts i årtionden är för djupt 

rotade och för tungrodda för att kunna ändra sig nu (annat än i mindre frågor, som att 

byta namn på kategorier eller lägga till en underkategori) och en total omstrukturering 

av dessa är inte rimlig. De nya systemen som internetbokhandlarna använder är däremot 

möjliga att förändra om man så vill (de kan lätt lägga till nya kategorier eller skapa 

genvägar, det handlar bara som att göra justeringar i koderna) och eftersom det ligger i 

deras eget intresse att öka tillgängligheten av litteratur – ju mer litteratur som är 

tillgänglig för deras kunder, desto större chans att kunderna handlar av dem – är 

förhoppningen att denna utvärdering, genom att belysa de problem som finns, ska leda 

till förändring där sådan är möjlig.

Resultatet av utvärderingen hänger på svaret av en övergripande fråga:

• Gör uppbyggnaden och designen av detta system att HBT-litteratur är 

lättillgänglig?

Avhängiga denna övergripande frågeställning är ett antal underordnade frågor:

• Gör språket som används i systemet att det är lätt att hitta i och förstå 

trädstrukturens uppbyggnad och hur många steg måste kunden ta sig för att hitta 

det som är av intresse?

• Finns det genvägar mellan de kategorier som har HBT-innehåll och finns det 

kategorier som är HBT-specifika? Finns det direktlänkar mellan individuella 

titlar i olika kategorier men med gemensamma beröringspunkter?
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Bedömningen kommer att ske genom jämförelser av de olika systemen och deras 

funktioner. Det finns inget absolut betygskriterium utan omdöme ges med hänsyn till 

vilka funktioner som finns och inte. De viktigaste kriterierna är tillgång till specifik 

HBT-kategori på den högsta nivån (huvudkategori) och tydliga och klara ord och 

uttryck i namnen på kategorierna för att undvika oklarheter. Efter detta kommer tillgång 

till direktlänkar från den titelsidan till annan möjligen intressant litteratur, och till slut  

antalet steg man måste gå från huvudkategori till underkategorin den eftersökta 

litteraturen finns i. Slutligen kommer förslag på förbättringar att ges där så behövs och 

ett idealiskt system beskrivas.

1.4. Utvärderingsobjekt

Objekten för utvärderingen är de klassifikationssystem (trädstrukturer) som används för 

att klassificera och gruppera litteratur på ledande internetbokhandlar och 

nationalbibliotek i tre olika länder (Storbritannien, Sverige och USA), på två olika språk 

(svenska och engelska) samt den uppbyggnad av länkar och korsreferering dessa 

(internetbokhandlarna och bibliotekssystemen) har på de titelsidorna.

De privata aktörerna representeras av ledande internetbokhandlar i de tre länderna och 

är som följer:

• Amazon US13: moderbolaget är världsledande och representerar den USA

• Amazon UK14: dotterbolaget finns med för att se om skillnad råder mellan USA 

och Västeuropa

• The Book Depository15: den nyligen uppköpta konkurrenten till Amazon ger 

ytterligare dimension på skillnaden mellan USA och Europa

• Adlibris16: ledande i Sverige och förutom ytterligare fördjupning i europeiskt 

tankesätt finns även språkskillnaden mellan de engelsktalande länderna och 

svenskan

13 Amazon.com, http://www.amazon.com/books-used-books-textbooks/b/ref=sa_menu_bo8?
ie=UTF8&node=283155.

14 Amazon.co.uk, http://www.amazon.co.uk/books-used-books-textbooks/b/ref=sa_menu_bo0?
ie=UTF8&node=266239.

15 The Book Depository, http://www.bookdepository.co.uk/.
16 Adlibris, http://www.adlibris.com/se/default.aspx.
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Nationalbiblioteken i de tre länderna använder varsitt klassifikationssystem och är som 

följer:

• British Library17: Storbritanniens nationalbibliotek som använder sig av DDC i 

sin online-katalog

• Library of Congress18: USA:s nationalbibliotek har ett eget klassifikationssystem 

(LC)

• Libris/Kungliga biblioteket19: Sveriges nationalbibliotek använder Libris som 

nationell online-katalog; de har nyligen börjat använda DDC men har tidigare 

använt SAB vilket också finns på Libris/Kungliga bibliotekets sida och det som 

undersöks här.

17 British Library, 
http://catalogue.bl.uk/F/B2TXCRC2KQYX23PKNRI66Y8IS5J134318YXTP1RMJKEE56JARQ-
31802?func=file&file_name=find-b&local_base=blac.

18 Library of Congess, http://catalog.loc.gov/.
19 Libris, http://libris.kb.se/.
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2. Metodval och metod

Eftersom denna undersökning innebär en avvägning mellan flera funktioner med olika 

design och användningsområden innebär det att ingen klassisk analysmetod – såsom 

Grounded theory20 eller diskursanalys21 passar att använda. Den text som analyseras, 

alltså de ord som sidorna valt att använda sig av för namngivning av kategorier och 

underkategorier går inte analysera på samma sätt som dokument fyllda av text, det finns 

helt enkelt inte tillräckligt många ord att jämföra med och i och med att detta är en  

undersökning speciellt inriktad mot en undergrupp av litteratur så är orden dessutom 

alltför likriktade. Det som återstår är därför en subjektiv bedömning av ordvalen, hur 

lätta de är att förstå, både med hänsyn till människor med ett speciellt intresse men 

mindre teoretisk kunskap om ämnet i allmänhet (exempelvis någon på jakt efter 

litteratur om homosexuella och adoptioner och som inte kan mer än mannen på gatan 

om lagar och heller inte den typ av språk som används inom det området) och de som är 

mer djupt insatta. Analysen är således baserad på känsla och förnuft, vilket innebär att 

andra självklart kan ha avvikande åsikter om resultatet och dra andra slutsatser än de 

som presenteras här, men det är ofrånkomligt.

En alternativ metod skulle ha kunnat vara att gå igenom trädstrukturerna genom 

att kategori för kategori, och underkategori för underkategori, men det skulle tagit 

oräkneligt många timmar och var därför inte ett lämpligt val. Istället användes initialt  

den inbyggda sökmotorn och utvalda söktermer (ämnesord) på det språk som var 

aktuellt. För jämnställdhetens skull krävdes söktermer som täckte in så många delar av 

HBT-området som möjligt. Det hade varit möjligt att därför använda en mångfald 

söktermer (homosexuell, bisexuell, transperson, lesbisk) och därmed eventuellt fått ett 

bättre sökresultat, men även detta skulle medföra problem med tiden och skillnaden i 

sökresultat var inte garanterad. För att ändå  få ett så rättvist resultat som möjligt 

användes två allomfattande termer, ett för varje språk: ”HBT” i de svenska systemen 

och ”LGBT” i den engelskspråkiga. Dessa termer har dessutom fördelen att de är 

neutrala beteckningar utan negativa konnotationer som exempelvis ”homosexual” och 

”bög” ibland för med sig – även om det finns diskussioner om huruvida begreppen 

borde utvecklas och innefatta fler kategorier av icke-heterosexuella22. Neutrala termer 

20 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber ekonomi, 2011), 513.
21 Ibid., 474.
22 RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Ord som taggar -  

om HBT. (Stockholm: RFSL), 4. http://www.rfsl.se/public/HBT-ordlista_med_forklaring.pdf.
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var av vikt då litteratur med HBT-negativ innehåll (”Pray the Gay-away”23 och 

liknande) inte är målet för undersökningen (se ovan). De HBT-negativa titlar som ändå 

dök upp (ca 3-4 stycken sammanlagt) togs inte med i resultaten.

Söktermerna skrevs in i den sökruta som fanns tillgänglig och med några undantag 

(se nedan) gjordes sökningen på ämnesord och titel. De första etthundra träffarna blev 

utgångspunkt och från varje träff spårades sedan ”klickvägen” – den väg kunderna 

måste ta för att hitta till rätt underkategori – tillbaka till den översta kategorin i  

trädstrukturen, huvudkategorin. I bibliotekskatalogerna dök det upp ett antal träffar som 

inte kan klassas som litteratur utan var andra former av media (såsom videofilmer) men 

dessa togs inte med i utvärderingen och finns heller inte med i listorna i bilagorna. Alla 

steg i trädstrukturen som användes noterades och när alla dessa var nedtecknade gjordes 

en analys av ordvalen och det antal steg som kunderna tvingas ta för att nå den aktuella 

underkategorin där den önskade litteraturen fanns sig. Även antalet underkategorier som 

litteraturen kunde finnas i noterades då detta kan påverka hur lätt eller svårt det är att  

hitta rätt. I samband med detta undersöktes antalet genvägar från varje titelsida – 

huruvida det finns genvägar till andra kategorier där litteratur av intresse kan finnas och 

huruvida det finns en genväg till en dedikerad HBT-kategori (om en sådan existerar). 

Där mer information fanns att tillgå genom en flik (såsom ”Detaljer” hos 

Libris/Kungliga biblioteket tillvaratogs den möjligheten.

I vissa fall fanns alla steg i trädstrukturen tillgängliga direkt på den titelsidan , i  

andra krävdes det lite merarbete för att luska ut vilka steg som ingick. I fallet med 

Libris/Kungliga biblioteket fanns stod endast SAB-kodningen i trädstrukturen på 

titelsidorna. Dock fanns det via startsidan möjlighet att klicka sig igenom trädstrukturen 

med kodningen och de rubriker kodningen står för. Detta har tagits med i beräkningen i 

analysen. I fallet med Library of Congress och British Library var det inte möjligt att 

klicka sig igenom trädstrukturen även med kunskap om vad kodningen inom LC- och 

DDC-systemen står för, det är endast möjligt att klicka sig fram till annan litteratur som 

också placerats i samma kategori; detta har också tagits med i beräkningen i analysen.

Slutligen analyserades alla faktorer och en bedömning av funktionaliteten och 

lättfattheten gjordes och jämfördes med de andra aktörerna; i de fall där en förändring 

skulle kunna leda till förbättring pekades detta ut.

23 Idé (främst inom vissa grupper den amerikanska kristna högern) att homosexualitet, och andra 
"avvikande" sexualiteter, kan "botas" med hjälp av bön.
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2.1. Metodmodifikation: Adlibris

Hos Adlibris är det inte möjligt att söka böcker efter ämnesord som det är på de andra 

sidorna. För att ändå få med en svensk kommersiell aktör valde användes en annan 

metod i början av undersökningen. Istället för att söka böcker endast på titel, användes 

den mer tidsödande metoden att gå igenom huvudkategorierna en i taget, klicka på 

”Visa fler böcker i kategorin”, titta på de första tio träffsidorna per kategori (med 50 

titlar per träffsida) och plockade ut de titlar som uttryckligen hade HBT-innehåll. Detta 

resulterade i ett mindre antal titlar än hos de andra aktörerna – ett tjugotal jämfört med 

etthundra eller strax därunder – och det är möjligt att resultatet påverkats av detta men 

var det enda sättet att få med en svensk privat aktör (Adlibris största konkurrent Bokus 

tillåter heller inte sökning via ämnesord och var därför inte ett alternativ).

2.2. Metodmodifikation: Amazon UK och Amazon US

Eftersom Amazon är en marknadsplats för många fler artiklar än böcker tillhör alla 

böcker på Amazon kategorin ”Books”. Den initiala sökningen gjordes direkt i denna 

kategori (det är möjligt att välja ”Books” i en rullmeny) och ”Books” är därför 

bortplockat från de resultat som visas i denna undersökning. De kategorier som ligger 

direkt under ”Books” behandlades som huvudkategorier och jämfördes med 

huvudkategorierna hos de andra aktörerna.

Amazon säljer dessutom böcker i elektroniskt format (i vad man kallar ”Kindle 

store”, döpt efter dess e-bokläsare) och alla böcker som är tillgängliga i det formatet är 

katalogiserade även i Kindle store-trädstrukturen. Eftersom det inte finns någon 

motsvarighet till Kindle store hos de andra sidorna togs denna del av trädstrukturen inte 

med i undersökningen.

2.3. Metodmodifikation: British Library

Eftersom en sökning enbart på ämnesord inte gav mer än en handfull träffar i British 

Librarys katalog gjordes sökningen istället på ”Words anywhere”.

2.4. Metodmodifikation: Library of Congress

Sökningen gjordes med ”Keyword (match all words)” markerat i rullmenyn tillhörande 
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sökrutan då sökning utan att markera något av valen inte var möjligt.

Sammanfattningsvis är alltså undersökningen och utvärderingen gjord på det enda sätt 

som var praktiskt möjligt med hänsyn till både tidsaspekten och de olika funktioner som 

var av intresse just här. Andra undersökningsmetoder och analysformer skulle inneburit 

antingen skenande tidsbehov eller en förändring av undersökningens natur. I flera fall 

har designen av systemen krävt en modifikation av metoden – även detta en 

förutsättning för att undersökningen skulle kunna genomföras.
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3. Resultat

I resultaten utmärker sig skillnaden mellan de privata och de offentliga aktörerna i 

antalet kategorier som används, vilka typer av kategorier som återkommer oftast och 

framförallt antalet direktlänkar från de titelsidorna till annan litteratur med liknande 

innehåll. Biblioteken hade i allmänhet fler steg från huvudkategori till aktuell  

underkategori och färre – om ens några – böcker klassificerade i skönlitterära 

kategorier. Bokhandlarna hade mer vardagligt språk – även om det förekom stela ord 

och termer var de färre än hos biblioteken – och en mängd länkar till annan litteratur 

(och i fallet med Amazon andra typer av media, se nedan) med liknande innehåll. 

3.1. Adlibris

Hos Adlibris blev resultatet betydligt jämnare vad gäller antalet underkatekorier i  

förhållande till huvudkategorier24 än hos de andra. Särskilt tydigt är detta vad gäller 

huvudkategorin ”Skönlitteratur” som var utgångspunkt för sex stycken underkategorier, 

vilket tillsammans med ”Samhälle & Politik” var flest underkategorier av alla. Ingen av 

underkategorierna i undersökningen ligger mer än fyra steg från den tilhörande 

huvudkategorin. Hela trädstrukturen kan inte ses på den titelsidan men en förkortad 

version med huvudkategori och den aktuella underkategorin finns i slutet av sidan; i de 

fall där en bok är klassificerad i flera kategorier finns alla dessa med i förkortad 

version25. Det finns direktlänkar till annan litteratur som Adlibris tror kan vara av 

intresse: en kolumn till höger om informationen på den titelsidan kallas ”Kunder som 

köpt denna bok har även köpt” och länkar till ett flertal böcker26.

Det finns korsklassifikationer på Adlibris, en bok kan finnas i åtminstone tre olika 

kategorier; flera har likartade namn eller en koppling som är tydlig på annat vis (såsom 

”Biografier & Memoarer - Konst & underhållning - Självbiografier” och ”Konst & 

Musik - Konst - Teater & Dans - Teater - Teater: särskilda skådespelare & regissörer”). 

Adlibris har en underkategori till skönlitteratur kallad ”Av särskilt intresse för 

homosexuella”27, dock ligger den på tredje nivån ner från huvudkategorin och efter den 

ganska intetsägande kategorin ”Skönlitteratur: närliggande ämnen” och den mer tydliga 

”Läsnivå & specialintressen” vilket kan göra att den blir något svårare att hitta. En 

24 Se bilaga 1.
25 Se bilaga 8, bild 1.
26 Se bilaga 8, bild 2.
27 Se bilaga 1.
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dedikerad huvudkategori för alla typer av HBT-litteratur finns inte.

Språket som används är lättförståeligt, inget av orden eller uttrycken som används 

i kategorinamnen är krångliga, ovanliga eller särskilt förvirrande, med möjligt undantag 

av huvudkategorin ”Konst & Musik” där underkategorin ”Konst” inkluderar ”Teater & 

Dans” samt ”Film, tv & radio”28. Det är tekniskt sett inget fel i det men många 

förknippar förmodligen ordet ”konst” med ”bildkonst” och detta kan vara något 

förbryllande. Att döma av det urval kategorier som är med i undersökningen finns det 

inte någon risk för ihopblandning av kategorier på grund av liknande namn.

3.2. Amazon UK

På Amazons brittiska sida finns ingen brist på länkar till litteratur som kunden kan 

tänkas vara intresserad av: ”Frequently Bought Together”, ”Customers Who Bought 

This Item Also Bought” och ”What Other Items Do Customers Buy After Buying This 

Item?”29, är olika varianter på samma tema och hänvisar ofta till likartade titlar (på 

grund av Amazons övriga utbud är det inte bara litteratur som dyker upp här). För vissa 

titlar finns även bästsäljarranking – just den funktion som orsakade mediastorm i 

Amerika tidigare – att tillgå men vissa titlar saknar dessa, att döma på grund av att de 

inte sålts i tillräckligt stora mängder för att kunna räknas in i rankingen; det verkar inte 

påverkas av innehåll. Utöver de kopplingar som Amazon själva gjort finns även länkar 

till listor gjorda av Amazons användare samt möjlighet att läsa inlägg på 

diskussionsforum med liknande innehåll och ibland även om den aktuella titeln. 

Trädstrukturen, med alla steg från huvudkategori (faktiskt hela vägen från 

”Books”) till aktuell underkategori, återfinns på den nedre delen av sidan – i de flesta 

fall finns litteraturen i flera kategorier (mellan tre och fem är vanligast men det upp till  

femton förekommer) och då är alla dessa uppradade efter varandra30. Värt att notera är 

att ett fåtal av titlarna inte tillhörde någon kategori och därför förmodligen inte står att  

finna genom trädstrukturen utan endast via länkar från andra böckers titelsidor eller via 

direkt sökning.

Inte i något av de exempel som dykt upp i undersökningen behöver kunden ta sig 

mer än fyra steg från huvudkategorin till den önskade underkategorin, det överlägset 

28 Se bilaga 1.
29 Se bilaga 8, bild 3-5.
30 Se bilaga 8, bild 6.
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vanligast är två steg, vilket är relativt lite med tanke på det någorlunda specifika 

intresseområdet31. Antalet huvudkategorier som finns med i resultatet är förhållandevis 

stort och täcker in områden som inte nödvändigtvis var väntade, som ”Languages” och 

”Study Books”. Den huvudkategori som återkommer flest gånger var ”Society, Politics 

& Philosophy”, följt av ”Science & Nature”, ”Health, Family & Lifestyle” och ”Gay & 

Lesbian”32.

Språket som används är lättförståeligt och inte många av de kategorinamn som 

dök upp i undersökningen torde leda till huvudbry hos kunderna. Den enda kategori 

vars namn kanske inte är helt glasklar för människor utan specialkunskaper är 

”Gerontology” (gerontologi är ”läran om åldrandet”33, en underkategori till ”Social 

Sciences” under ”Society, Politics & Philosophy”34.

Det finns flera ord och uttryck som förekommer flera gånger och med tanke på de 

områden de förekommer i är det sannolikt att detta speglar en korsreferering mellan 

underkategorier tillhörande olika huvudområden (exempelvis ”Psychotherapy & 

Clinical Psychology” tillhörande ”Science & Nature - Medicine - Medical Sciences A-

Z” jämfört med ”Psychotherapy” tillhörande ”Health, Family & Lifestyle - Psychology 

& Psychiatry - Applied Psychology”35.

Brittiska och amerikanska Amazon är de enda av bokhandlarna där en 

huvudkategori är särskilt tillägnad HBT-litteratur (”Gay & Lesbian”)36, med 

underkategorier som täcker ett någorlunda brett område; i undersökningen var 

underkategorin ”Political & Social Issues” den med flest förgreningar, vilket speglar 

förhållandet mellan huvudkategorin ”Society, Politics & Philosophy” – som kan sägas 

vara motsvarigheten i det icke-HBT-bundna utbudet – och övriga huvudkategorier. 

3.3. Amazon US

Av naturliga skäl (amerikanska Amazon är moderföretag till den brittiska versionen) är 

båda Amazon-sidorna uppbyggda på liknande sätt och de flesta funktionerna är 

desamma, med samma namn. Länkfunktionerna och rekommendationerna är desamma 

men det finns ett par saker som inte brittiska dotterbolaget har (åtminstone har de inte 

31 Se bilaga 2.
32 Ibid.
33 ”Gerontologi”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/gerontologi.
34 Se bilaga 2.
35 Se bilaga 2.
36 Ibid.

18



Lina Persson 2012-01-27

dykt upp i den här undersökningen) men som finns hos amerikanska Amazon: 

användarvalda ämnesord (”taggar”)37 och en titt på fraser och uttryck som återkommer i 

boken (”Inside This Book - Key Phrases”), ingetdera påverkar trädstrukturen eller 

antalet direktlänkar men däremot kopplingarna mellan litteratur över lag.

Den överlägset mest förekommande huvudkategorin i undersökningen är ”New & 

Used Textbooks”, följt av ”Gay & Lesbian” samt ”Law” och ”Education & 

Reference”38. Amerikanska Amazon har alltså en specifik huvudkategori för HBT-

litteratur (”Gay & Lesbian”) och den är därtill ganska välanvänd i förhållande till de 

andra kategorierna. Värt att notera – i synnerhet med tanke på hur Amazon fick det hett 

om öronen – är att ”Christian Books & Bibles”, en kategori som inte finns på brittiska 

Amazon, också är förhållandevis stor39.

Det råder viss skillnad mellan namnen på kategorierna i brittiska och amerikanska 

versionen av Amazon, och det finns kategorier hos den ena som inte motsvaras helt av 

någon hos den andra (som ovan nämnda ”Christian Books & Bibles”. Precis som den 

brittiska versionen är kategorinamnen hos amerikanska Amazon inte svåra att förstå 

men överlag har namnen en mer officiell klang, exempelvis ”Social Situations”, en 

underkategori till ”Children's Books” – en kategori där man kan tycka att ordvalen 

borde vara mer vardagliga. Kategorinamnen är heller inte svåra att skilja från varandra 

och det finns ingen risk för sammanblandning av kategorier; ”Politics & Social 

Sciences” har underkategorierna ”Government” och ”Politics”40, som förvisso är 

närliggande men ändå tillräckligt olika för att inte vara förvirrande – det är heller inte 

fråga om ihopblandning på grund av att namnen är lika.

3.4. The Book Depository

Precis som de andra bokhandlarna ger The Book Depository kunderna möjlighet att gå 

tillbaka genom trädstrukturen från den specifika underkategorin till den överhängande 

huvudkategorin; dock är det inte möjligt att från böckernas individuella sidor se hela 

trädstrukturen utan endast de två närmaste stegen bakåt är tillgängliga. För att komma åt 

resten av strukturen måste man ta sig till en överordnad kategori och sedan gå vidare 

37 Se bilaga 8, bild 7.
38 Se bilaga 2.
39 Ibid.
40 Ibid.
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därifrån41.

Det finns möjlighet att ta sig till annan litteratur som kan vara av intresse, 

antingen genom att se vad andra kunder som varit intresserade av samma bok också 

tittat på eller genom att ta sig till de kategorier som boken placerats i – detta antingen 

genom ”Categories” bland den bibliografiska datan eller under fliken ”Other books in 

this category” i slutet på sidan, bredvid fliken ”Other people who viewed this bought”, 

också en länk till litteratur som eventuellt tar upp samma ämnen.

Det finns en underkategori i undersökningen som kräver att kunden går fem steg från 

den tillhörande huvudkategorin: ”Age Groups: The Elderly” i strukturen ”Society & 

Social Sciences - Society & Culture: General - Social Groups - Age Groups - Age 

Groups: Adults”42, där steget ”Age Groups: Adults” möjligen kan vara något onödigt 

men där det i övrigt är helt logiska steg.

Precis som amerikanska Amazon så har The Book Depository en ganska officiell 

ton på kategorinamnen43, men detta gäller mestadels för underkategorierna till 

”Business, Finance & Law” och ”Society & Social Sciences” där åtminstone kunder 

intresserade av den första kategorin torde ha viss kunskap i ämnet och därmed inte 

särskilt stora problem med tonen. I övrigt är orden och uttrycken inte svåra att förstå 

och inga kategorier är såpass lika eller har så likartade namn att någon risk för 

hopblandning verkar finnas.

Den huvudkategori som i undersökningen har överlägset flest förekommande 

underkategorier är ”Society & Social Sciences”, med mer än dubbelt så många som de 

kategorier som kommer efter, ”Business, Finance & Law”, ”Children's Books” och 

”Religion”44. Trots ett ganska rikligt utbud av huvudkategorier, varav flera är 

överlappande, finns ingen HBT-specifik huvudkategori hos The Book Depository.

3.5. British Library

British Library har ingen för kunderna synlig trädstruktur att klicka sig igenom. 

Förutom den vanliga sökfunktionen går det att bläddra i ett alfabetiskt index baserat på 

typer av sökord (titel, författare, ämnesord, o.s.v.) och då dyker ett index upp över alla 

sökord med liknande stavning. Antalet titlar som dök upp i de aktuella index (de index 

41 Se bilaga 8, bild 8.
42 Se bilaga 4.
43 Ibid.
44 Ibid.
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som hade HBT-innehåll och inte syftade till någon liknande förkortning) motsvarade de 

titlar som dök upp i den vanliga sökningen gjord på ämnesord; majoriteten av de titlar 

som dök upp när sökningen gjordes fritt (och kunde hänvisa till annat än ämnesord) 

fanns inte representerade i det alfabetiska indexet.

British Library använder sig som tidigare nämnts av DDC och det aktuella DDC-

numret (och därigenom på sätt och vis hela  trädstrukturen) finns att hitta på varje 

individuell boksida under ”Dewey class. no”45. Dessa är klickbara och ger kunden 

möjlighet att gå vidare antingen till en lista med all litteratur klassificerad i samma 

kategori eller till ett alfabetiskt index baserat på DDC-nummer (här finns även DDC-

nummer som inte överensstämmer exakt med det valda med). På de individuella 

boksidorna finns även länkar till annan litteratur inom samma område under ”Subject”46. 

Dessa leder, precis som länkarna med DDC-nummer till ett val mellan alfabetiskt index 

och en lista med litteratur. Det finns däremot inga direktlänkar till böcker med liknande 

innehåll utan man måste gå via ämnesorden.

För lekmän utan kunskaper i området är det nästintill omöjligt att veta vad 

siffrorna i DDC-koden står för utan att slå upp det, vilket man inte kan förvänta sig att 

kunder ska göra (och det är knappast tanken heller) och för den som vill gå vidare från 

den aktuella kategorin till en närliggande är det så gott som omöjligt att veta vad man 

ska göra och vilken kategori man ska ta sig till. För den som har svårt att komma ihåg 

långa ramsor med siffror torde det vara svårt att skilja de olika DDC-koderna åt, och för 

någon som ändå inte vet vad siffrorna står för blir skillnaden mellan ”306.76630968 22” 

och ”306.7660973 22”47 oväsentlig. Nästan all litteratur som är med i den här 

undersökningen tillhör huvudkategorin ”3--”48, alltså ”Samhällsvetenskaper”49, en 

snedvridning som beror på problemet med att göra en sökning med ämnesord.

DDC har ingen specifik huvudkategori för HBT-litteratur50 och utan hjälp från 

specialiserad litteratur eller djupare ämneskunskaper går det inte att hitta en 

underkategori för HBT-litteratur men det går däremot att via ”Subject”-länkarna komma 

till litteratur med liknande innehåll, dock inte en specifik HBT-kategori.

45 Se bilaga 8, bild 9.
46 Se bilaga 8, bild 10.
47 Se bilaga 5.
48 Ibid.
49 Lois Mai Chan och Joan S. Mitchell, Dewey decimalklasifikation: Principer och tillämpning. 

(Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010), 26.
50 Ibid.
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3.6. Library of Congress

Precis som hos British Library finns det hos Library of Congress ingen möjlighet för 

kunderna att bläddra sig igenom trädstrukturen utan all litteratur hittas genom 

sökningar. På den titelsidan visas automatiskt den förenklade sidan (”Brief Record”); 

det går också att välja ”Subjects/Content” eller ”Full Record”51 som innehåller mer 

information och där kunden kan ta sig vidare till annan litteratur i samma ämne via 

direktlänkar under "Subject"52 som leder till en lång lista av ”Headings”, bestående av 

ord liknande de som används i det valda ämnet. Det finns inga direktlänkar till liknande 

litteratur från den titelsidan.

LC-koden finns att hitta under både ”LC Classification” och ”Call Number”53, den 

senare av dem är en länk som, likt DDC-numret hos British Library, tar kunden till en 

sida med litteratur klassificerad under liknande, men inte exakt samma, 

klassifikationskod. För den oinvigde är det – återigen precis som med DDC – omöjligt 

att förstå vad LC-numret står för utan att ta hjälp av specialiserad litteratur. Det enda 

som är möjligt att på egen hand lista ut är årtalet som återfinns i slutet av koden54 och i 

och med det går det inte för kunderna att se vilka andra kategorier som kan tänkas vara 

av intresse. LC har inget HBT-specifik huvudkategori55 och HBT-relaterade 

underkategorier är svåra att hitta för den som inte vet vad siffrorna och bokstäverna står 

för. Den litteratur som den här undersökningen tittat på hamnade främst i 

huvudkategorin ”H-”, d. v. s. ”Social Sciences”56 med en hel del träffar i ”K” (”Law”) 

och ”R” (”Medicine”)57, precis som hos British Library en viss snedvridning.

3.7. Libris/Kungliga biblioteket

SAB och dess klassifikationskoder säger inte mycket om innehållet för den som inte är 

bekant med systemet, vilket knappast många utanför bibliotekarieyrket är; de flesta 

svenskar vet förmodligen att ”Hc” och ”Hce” är skönlitteratur skriven på samt översatt 

till svenska men längre än så kan inte en lekmans kunskaper förväntas sträcka. Libris är 

51 Se bilaga 8, bild 11.
52 Se bilaga 8, bild 12.
53 Se bilaga 8, bild 13.
54 Se bilaga 6.
55 Library of Congress, ”Library of Congress Classification Outline”, 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/.
56 Ibid.
57 Ibid.
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pedagogisk på det viset att de under fliken ”Bläddra ämnesvis” ger kunderna tillgång till 

nästan trädstrukturen med SAB-koder och motsvarande svensk titel58. I vissa fall är det 

inte möjligt att via trädstrukturen ta sig hela vägen till den allra sista underkategorin 59. 

En av titlarna i undersökningen tillhörde en underkategori så långt som nio steg ner från 

den tillhörande huvudkategorin, vilket är en rejäl skillnad mot de kommersiella 

bokhandlarnas system, och det fanns även en handfull som befann sig på fem steg ner 

även om de flesta hamnade högre upp60. Korsklassifikationer förekommer men inte på 

den skalan som bokhandlarna använder sig av och ytterst få av titlarna i undersökningen 

är klassificerad i mer än en kategori61.

Antalet använda huvudkategorier hos Libris/Kungliga biblioteket är ungefär 

detsamma som hos bokhandlarna men antalet underkategorier är fler, både sammanlagt 

och per kategori62. På den individuella boksidorna finns ibland länkar (”Relaterade 

titlar”) till andra titlar med liknande innehåll men det är på en liten skala och få av de 

titlar som tittades på i undersökningen var länkade till mer än en bok63. Länkar till 

ämnesord finns det dock och dessutom kan kunderna ta sig ut från Libris/Kungliga 

biblioteket och finna mer information på utomstående sidor som Google och 

LibraryThing då det finns länkar dit64.

Språket som används i de förklarande titlarna, med exempel som ”Social 

differentiering” (tillhörande ”Samhälls- och rättsvetenskap - Sociologi - Sociala 

strukturer”,  är märkbart men inte överdrivet mycket mer officiellt än hos bokhandlarna 

– det är fullt möjligt att även för lekmän förstå vad de innehåller. Risken för 

sammanblandning eller annan förvirring borde heller inte vara stor då namnen skiljer sig 

tydligt åt, även om ”Etnografi, socialantropologi och etnologi” kan vara svår att skilja 

från ”Historia” i vissa fall65.

58 Se bilaga 8, bild 14.
59 Se bilaga 7. De underkategorier som inte går att nå via trädstrukturen är markerade med en asterisk  

(*).
60 Se bilaga 7.
61 Se bilaga 8, bild 15.
62 Se bilaga 7.
63 Se bilaga 8, bild 16.
64 Se bilaga 8, bild 17.
65 Se bilaga 7.
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4. Bedömning och slutsats

Skillnaden i utformning mellan de privata och offentliga aktörerna, i synnerhet vad 

gäller de brittiska och amerikanska sidorna, är påtaglig och det är tveklöst de privata 

aktörerna som är de mest pedagogiskt uppbyggda och lättast att manövrera i. Med tanke 

på de ekonomiska intressen ligger bakom är det knappast förvånande att bokhandlarna 

har välutvecklade system för att kunderna lätt ska kunna navigera; deras vinst är delvis 

åtminstone delvis beroende av det – ju lättare det är för kunderna att hitta i systemet 

desto mer troligt är det att de hittar litteratur de är intresserade av, och därmed ökar 

chansen för att de faktiskt handlar. 

I egenskap av offentliga institutioner har biblioteken inte samma ekonomiska 

motiv som bokhandlarna men de har däremot ett uppdrag att inte bara förvalta 

information utan dessutom göra den tillgänglig för allmänheten. Det framgår med 

tydlighet att bibliotekskatalogerna inte är uppbyggda för att kunderna ska bläddra sig 

igenom trädstrukturen och hitta litteratur på det viset utan istället förväntas de veta 

precis vad de vill ha och söka specifikt efter det. De sidor som utvärderats är helt sonika 

de utvändiga versionerna av de system som används internt inom biblioteken och av 

dess personal, och det är kanske inte lämpligt att dessa förväntas användas av 

allmänheten som inte besitter samma kunskaper som bibliotekarier och andra 

fackkunniga har, och dessutom har andra behov att fylla. Med system som är svåra att 

navigera sig igenom och heller inte erbjuder länkar till annan litteratur som skulle kunna 

vara lika, eller till och med mer, intressant är det svårt att se hur någon ska kunna hitta 

till litteratur – och i synnerhet litteratur som behandlar smalare ämnen som HBT – utan 

att söka på exakta titlar eller författare.

Om man använder sig av klassifikationer som kräver fackkunskaper – och som i 

fallen med British Library och Library of Congress inte erbjuder förklaringar till vad 

dessa betyder – kan man inte förvänta sig att kunderna ska kunna ta sig fram till det som 

intresserar dem. Det faktum att varken Library of Congress eller British Library har en 

trädstruktur som kan användas som utgångspunkt gör problemet värre. Ett system där 

man endast kan komma åt litteratur genom att söka på specifika titlar eller författare och 

eventuellt kunna ta sig vidare till en handfull böcker med samma ämnesord kan 

knappast kallas tillgängligt. Även om antalet underkategorier inte nödvändigtvis speglar 

mängden litteratur så talar pekar bristen på skönlitteratur i dessa system på att 
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skönlitteraturen hamnar i skymundan när sökning görs på ämnesord.

Det finns inte mycket att anmärka på vad gäller tillgängligheten hos de privata 

aktörerna: trädstrukturerna finns tillgängliga att utforska både från startsidan och de 

titelsidorna, språket är med några undantag lättförståeligt och det finns gott om 

direktlänkar till annan litteratur: The Book Depository och Adlibris har en handfull 

vardera och även om det skulle kunna utvecklas en del så finns inget att klaga på. 

Amazon å sin sida har ett sånt överflöd av länkar att det nästan är för mycket; det kan 

bli svårt att skilja på vad som är till nytta och vad som är onödigt när utbudet är så stort. 

Amazons båda butiker är de enda med HBT-specifika huvudkategorier, värt att notera 

med tanke på det betydligt mer konservativa politiska läget i Amazons ursprungsland 

USA, i jämförelse med det mer liberala Europa. Som nämndes ovan kan motstånd leda 

till ökad tillgänglighet genom mer precisa katalogiseringar och det är möjligt att det är  

vad som skett här, även om det är omöjligt att veta med säkerhet. Det är dock något 

förvånande att ingen av de andra internetbokhandlarna erbjuder en sådan kategori då 

detta gör stor skillnad för tillgängligheten. Att även brittiska Amazon följer samma linje 

som sin amerikanska motsvarighet är förväntat då det är uppbyggt efter samma system 

som moderföretaget och den största skillnaden däremellan är ordvalet i kategorinamnen. 

Vad gäller svårighetsgraden i ordval märks ingen större skillnad mellan de 

engelskspråkiga internetbokhandlarna och svenska Adlibris; en jämförelse mellan 

bibliotekssystemen går inte att göra då de engelskspråkiga endast använder 

klassifikationskoder.

Värt att notera, om än inte av största vikt för navigeringen, är skillnaden i design 

både vad gäller färgval och teckensnitt. Biblioteken har alla väldigt simpel design med 

diskreta färger och nästan all text i samma teckensnitt och storlek. Det finns inget som 

säger att offentliga institutioner och de kanaler de använder sig av för att tillhandahålla 

information måste vara monoton, i sanningens namn tråkig, för att vara effektiv.

Vad gäller de offentliga aktörerna skulle de förmodligen vinna en hel del på att 

arbeta om designen på sina system. Detta betyder inte att de måste byta 

klassifikationssystem helt och hållet ”bakom kulisserna”, för de kunder som letar 

litteratur via onlinekatalogerna spelar det knappast någon roll vilken klassifikationskod 

en bok har eftersom de förmodligen inte har de fackkunskaper som krävs för att avkoda 

den. Däremot skulle en trädstruktur liknande de som används av internetbokhandlarna 
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vara ett bra komplement och fungera som navigationsverktyg för kunderna. Det finns 

inga tekniska hinder för ytterligare en klassificering – Libris/Kungliga biblioteket har all  

litteratur klassificerad i både DDC och SAB och använder dessutom ämnesord som 

ännu ett klassifikationssystem – utan det hänger snarare på om tid och pengar finns att 

tillgå: att gå igenom och omklassificera all litteratur i systemet tar sin tid.

Både bibliotekskatalogerna och de kommersiella sidorna skulle behöva använda 

sig mer av ämnesord – om inte som direkt sökfunktion så i de bakomliggande och för 

kunderna osynliga kopplingar som ligger till grund för systemet och på det viset koppla 

samman litteratur som kanske annars inte skulle ha någon tydlig länk. Detta gäller i 

synnerhet om det handlar om skönlitterära böcker där bristen på ämnesord, i synnerhet 

hos bibliotekssystemen, är störst. Även om denna undersökning handlar om hur kunder 

kan hitta litteratur utan att vara förvisade till sökfunktioner så går det inte att undvika 

det inflytande ämnesord, i dess kapacitet som sökbara alternativ till titel och författare,  

har. En undersökning utförd på det vis som denna är delvis beroende av tillgång på 

ämnesord och i brist på dessa blir resultatet i vissa fall snedvridet, vilket är tydligt i 

några av exemplen ovan. Denna brist visar på vikten av att trädstrukturerna fungerar bra 

och kan användas med lätthet – när ett system inte är tillfredsställande måste det andra 

kunna kompensera för den bristen.

Den enda slutsats som går att dra är således att de privata aktörernas system är 

betydligt lättare att navigera igenom och lokalisera HBT-specifik litteratur i. Detta gäller  

i synnerhet Amazons båda butiker som var de enda med huvudkategorier särskilt 

tillägnade HBT-litteratur. Internetbokhandlarna har dessutom fler direktlänkar till annan 

litteratur i samma område eller med liknande ämnesord vilket gör HBT-litteraturen än 

mer tillgänglig. Även om biblitekssystemen erbjuder länkar till ämnesordlistor och 

liknande (och i fallet med Libris/Kungliga biblioteket vissa direktlänkar till litteratur) är  

detta inte tillräckligt för att tillgängligheten av HBT-litteratur ska kunnas bedömas som 

god – i synnerhet när användningen av ämnesord inte är helt utvecklad och hela 

kategorier av böcker inte dyker upp i sökningarna.

4.1. Förslag på förbättringar

• Adlibris: En huvudkategori dedikerade för litteratur med HBT-innehåll bör 

skapas. Litteraturen som placeras där måste även finnas tillgänglig i de icke 
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HBT-specifika kategorierna som de nu återfinns i. Eventuellt kan en justering av 

vissa kategorinamn (exempelvis i Konst & Musik-kategorin) vara behövlig, men 

det är inte specifikt för HBT-litteratur. Dessutom bör man, även om det ligger 

utanför denna utvärderings egentliga intresseområde, förbättra sökfunktionen 

och införa användning av ämnesord.

• Amazon UK: De böcker som inte är placerade i någon kategori bör klassificeras 

så att de går att lokalisera via trädstrukturen. Vissa kategorinamn skulle 

eventuellt behöva förenklas.

• Amazon US: En genomgång  av kategorinamnen skulle vara bra, vissa 

kategorier har onödigt officiellt klingande namn och mer vardagliga uttryck 

skulle förmodligen öka förståelsen.

• The Book Depository: En huvudkategori särskilt tillägnad HBT-litteratur bör 

skapas. Vissa kategorinamn kan behöva ses över då tonen är på gränsen till för 

officiell och vissa steg i trädstrukturen kan eventuellt strykas.

• British Library: En trädstruktur liknande den som internetbokhandlarna 

använder sig av, där litteratur kan placeras i flera olika kategorier, bör upprättas 

som komplement till sökfunktionerna. Den nya trädstrukturen bör innehålla en 

huvudkategori tillägnad HBT-litteratur inom alla områden. Mer vardagliga ord 

och uttryck bör användas i de ämnesord som länkar mellan litteratur i samma 

kategori. Direktlänkar till litteratur inom samma intresseområde bör skapas.

• Library of Congress: Liksom British Library bör en trädstruktur upprättas, 

innehållande en huvudkategori för HBT-litteratur. Direktlänkar till litteratur med 

likartat innehåll bör skapas.

• Libris/Kungliga biblioteket: Trädstrukturen bör omarbetas och innehålla 

kategorier liknande de som används hos internetbokhandlarna (detta innebär inte 

att den gamla måste tas bort utan kan finnas kvar som bakomliggande system att 

användas av sakkunniga). En huvudkategori med HBT-innebåll bör skapas och 

korsklassifikationer skapas för den litteratur som behöver det. Fler direktlänkar 

till litteratur med liknande innehåll bör upprättas.

Ett idealiskt system för att göra HBT-litteratur lätt att lokalisera vore en grund baserad 

på de system som finns hos internetbokhandlarna men med utökade kopplingar mellan 
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olika kategorier – ett system som snarare liknar ett spindelnät än ett träd. 

Litteraturen måste, på grund av vikten att finnas i the public eye och inte gömmas 

undan, finnas tillgänglig i de vanliga kategorierna men även gå att hitta i specialiserade 

kategorier. Namnen på kategorierna ska vara lättförstådda och tydliga och får inte 

innehålla ord som uppfattas som stötande eller som kan missförstås och blandas ihop 

med något annat.

4.2. Förslag på områden för vidare forskning

Det finns ett flertal alternativ för utveckling och utvidgning av av det här 

undersökningsområdet. Det första vore att testa det resultat av bedömningen som gjorts 

genom att låta en grupp människor leta efter litteratur på en eller flera av sidorna som 

utvärderats. På det viset kan man se om de stöter på några problem, antingen sådana 

som förutspåtts i den här undersökningen eller något som inte framkommit här. Deras 

uppfattning och upplevelser skulle därmed ge stöd åt eller motsäga de förslag på 

förändring som kommit fram här. 

Ett annat sätt vore en utvidgning av undersökningen med jämförelser från fler länder 

och mellan fler språk. Med ett utökat antal länder skulle den kulturella skillnaden kunna 

mätas bättre och språkliga skillnader skulle ge ytterligare en dimension – mer än vad 

bara en jämförelse mellan två språk kan göra.

Vidare skulle man helt enkelt kunna upprepa utvärderingen – antingen helt eller delvis – 

vid ett senare tillfälle, exempelvis ett år framåt i tiden. På så vis skulle förändringar och 

utvecklingar i systemen fångar upp och trender – både negativa och positiva – 

uppmärksammas.

Slutligen skulle, som nämnts ovan, en genomgång av litteraturen direkt via 

trädstrukturen och utan hjälp av ämnesordssökningar vara intressant. Detta skulle, som 

nämndes i kapitlet om metod och metodval, vara en tidsödande undersökning och skulle 

dessutom, vilket försöket med Adlibris visade, kräva viss förkunskap om litteraturen 

som sökes. Det skulle dock kunna ge ökad kunskap om den litteratur som inte har 

försetts med passande ämnesord och därför inte dyker upp i en undersökning som 

denna. Exempel på detta skulle vara skönlitteratur, vilket den här undersökningen inte 

kommit  över många exempel på.
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Bilaga 1: Resultatlista – Adlibris

Barn & Ungdom 

- Fakta 

- Kropp & Knopp 

- Sociala frågor

- Kapitelböcker 

- Allmän skönlitteratur

- Idrottsberättelser

- Lättläst 

- Lättläst från ca 14 år

Biografier & Memoarer 

- Allmänna biografier

- Konst & Underhållning 

- Självbiografier

- Självbiografier

Ekonomi & Juridik 

- Ekonomi & Management 

- Management

- Juridik 

- Privat-, fastighets-, familjerätt 

- Familjerätt

Familj & Hälsa 

- Familj & relationer 

- Sex & sexualitet, sexhandböcker

- Föräldraskap 

- Barns vård & uppfostran 

- Tonåringar: råd till föräldrar

Filosofi & Religion 

- Filosofi 

- Den västerländska filosofins historia 

- Västerländsk filosofi, från ca 1900 

- Fenom  enologi & existentialism  

- Religion & trosföreställningar 

- Aspekter på icke-kristna religioner 

- Religiöst liv & praxis 

- Religiösa aspekter på sexualitet, genus &   relationer  

- Kristendom 

- Kristet liv & praxis 

- Kristna aspekter på sexualitet, genus &   relationer  

Geografiska områden 

- Europa 

- Nordeuropa, Skandinavien 

- Sverige

Humor & Presentböcker 

- Diverse

Konst & Musik 

- Konst 
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- Film, tv & radio 

- Television

- Konst: allmänt

- Teater & Dans 

- Teater 

- Teater: särskilda skådespelare & regissörer

- Musik 

- Särskilda kompositörer & musiker, särskilda band & grupper

Litteraturvetenskap 

- Litteraturhistoria & litteraturkritik

- Litteraturteori

- Litteraturvetenskap: allmänt 

- Litteraturvetenskap:   från ca 1900  

- Litteraturvetenskap: skönlitteratur, roman- & prosaförfattare

Medicin

Psykologi & Pedagogik 

- Pedagogik

- Skolor 

- Gymnasieskola

- Psykologi 

- Sexuellt beteende

Samhälle & Politik 

- Samhälle & kultur 

- Sociala grupper 

- Genusvetenskap,   genusgrupper  

 - Kvinno  r  

- Sexualiteter 

- Manlig   homosexualitet  

- Åldersgrupper 

- Ungdo  mar  

- Sociologi & antropologi

- Sociologi 

- Sociologi: arbete &   arbetskraft  

Skönlitteratur 

- Klassiker

- Modern & samtida skönlitteratur

- Skönlitteratur: närliggande ämnen 

- Läsnivå & specialintressen 

- Av särskilt intresse   för homosexuella  

- Läsålder / nivå 

- Läsniv  å: från ca 12 år  

- Läsniv  å: från ca 9 år  

- Övriga genrer 

- Romantik
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Bilaga 2: Resultatlista – Amazon UK

Art, Architecture & Photography

Business, Finance & Law

- Law

- For the Layperson

Children's Books

Gay & Lesbian

- Bisexuality

- Literature

- Drama

- Philosophy

- Political & Social Issues

- Activism

- Coming Out

- Equal Rights

Health, Family & Lifestyle

- Families & Parents

- Raising Children

- Child Development

- Medical & Healthcare Practitioners

- Other Branches of Medicine

- Psychiatry

- Psychology & Psychiatry

- Applied Psychology

- Counselling

- Family Therapy

- Psychotherapy

- Schools of Thought

- Psychoanalysis

- Freud, Sigmund

- Specific Topics

- Mental Health & Illness

- Sexual Behaviour

History

- Cultural History

- Reference

- Encyclopaedias

Languages

- English as a Foreign Language

- Literacy

Music, Stage & Screen

- Film

- Music
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- Peforming Arts

- Television

- TV Genres

- Comedy

Reference

- Consumer Guides

- Directories

- Education

- University, College & School

- Encyclopaedias

- Language

Religion & Spirituality

- Christianity

- Christian Education

- Christian Living

- Islam

- Judaism

Science & Nature

- Earth Sciences & Geography

- Education

- Higher Education

- Geography

- Education

- Engineering & Technology

- Electronics & Communications Engineering

- Electronics Engineering

- History & Philosophy

- Reference

- Medicine

- Medical Sciences A-Z

- Clinical Psychology & Psychotherapy

- Psychotherapy & Clinical Psychology

Scientific, Technical & Medical

- Medicine & Nursing

- Medical Sciences A-Z

- Psychotherapy & Clinical Psychology

Society, Politics & Philosophy

- Education Studies

- Government & Politics

- Civil Liberties & Political Activism

- Countries & Regions

- United States

- Civil Rights
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- Social Sciences

- Communication Studies

- Media Studies

- Cultural Studies

- Popular Culture

- Gender Studies

- Men

- Gerontology

- Human Geography

- Law & Disorder

- Issues

- Hate Crime

- Multicultural Studies

- Reference

- Sociology

Study Books
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Bilaga 3: Resultatlista – Amazon US

Biographies & Memoirs

- Professionals & Academics

- Journalists

Business & Investing

- Industries & Professions

- Nonprofit Organizations & Charities

Children's Books

- Social Situations

- Family Life

- Friendship

- Sleep

Christian Books & Bibles

- Christian Living

- Education

- Literature & Fiction

- Poetry

- Ministry & Church Leadership

- Ministry

- Pastoral Counseling

Education & Reference

- Consumer Guides

- Education

- College Guides

- Encyclopedias

- Publishing & Books

- Bibliographies & Indexes

Gay & Lesbian

- Biographies & Memoirs

- History

- Literature & Fiction

- Erotica

- Fiction

- Gay

- Nonfiction

- Activism

- Bisexuality

- Civil Rights

- Coming Out

- Philosophy

- Transgender

- Parenting & Families

Health, Fitness & Dieting
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- Mental Health

- Personal Health

- Aging

- Psychology & Counseling

History

- Americas

- United States

- 20th Century

- Middle East

- Israel

Humor & Entertainment

- Puzzles & Games

Law

- Administrative Law

- Constitutional Law

- Civil Rights

- Discrimination

- Family & Health Law

- Children

- Legal History

- Perspectives on Law

- Gender & the Law

Literature & Fiction

- Erotica

- Genre Fiction

- Horror

- Literary

- Poetry

- Short Stories

Medical Books

- Administration & Medicine Economics

- Health Care Delivery

- Health Policy

- Medicine

- Internal Medicine

New & Used Textbooks

- Business & Finance

- Communication & Journalism

- Media Studies

- Education

- Educational Philosophy

- Humanities

- History
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- United States

- Performing Arts

- Religious Studies

- Christianity

- Law

- Medicine & Health Sciences

- Administration & Policy

- Health Care Delivery

- Health Policy

- Medicine

- Clinical

- Psychiatry

- Reference

- Encyclopedias

- Social Sciences

- Gay & Lesbian Studies

- Gender Studies

- Geography

- Political Science

- Political Ideologies

- Public Policy

- Psychology

- Developmental Psychology

- Psychotherapy

- Sociology

- Test Prep & Study Guides

Parenting & Relationships

- Family Relationships

- Dysfunctional Relationships

- Parenting

Politics & Social Sciences

- Current Events

- Civil Rights & Liberties

- Poverty

- Social Services & Welfare

- Government

- Public Policy

- Politics

- Social Sciences

Religion & Spirituality

- Religious Studies

- Gender & Sexuality

Romance
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- Vampires

Science & Math

- Agricultural Sciences

- Technology

Teens

- Education & Reference

- Social Science

- Social Issues
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Bilaga 4: Resultatlista – The Book Depository

Art & Photograhpy

- Dance & Other Performing Arts

- Music 

- Music Recording & Reproduction

Biography 

- Memoirs

Business, Finance & Law 

- Business & Management 

- Ownership & Organization Of Enterprises 

- Non-profitmaking   Organizations  

- Law 

- Jurisprudence

- Gender & The Law

- Legal History

- Law & Society

- Legal Profession: General

- Legal Skills & Practice

- Laws Of Specific Jurisdictions 

- Constitutional & Administrative Law

- Human Rights &   Civil Liberties Law  

- Employment & Labour Law 

- Discrimination In   Employment Law  

- Family Law 

- Family Law:   Children  

Children's Books

- Education

- Citizenship & Social Education

- Society & Social Issues

- Family Issues

- Multiculturalism

- Relationships

- Self-Esteem

- Social Issues

Health

- Advice On Parenting

- Child Care & Upbringing

- Coping With Personal Problems

- Family & Relationships

- Sex & Sexuality, Sex Manuals

History & Archaeology

- History: Specific Events & Topics

- Social & Cultural History
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- Regional & National History

- European History

- History Of The Americas

Home & Garden

- Style Guides

- Parties, Etiquette & Entertaining

Medical

- Medicine

- Health Systems & Services

- Mental Health Services

- Public Health & Preventive Medicine

- Medicine Health

- Systems & Services

- Other Branches Of Medicine

- Clinical Psychology

- Psychotherapy

Personal Development

- Advice On Education

- Consumer Advice

- Popular Psychology

- Assertiveness, Motivation & Self-esteem

Poetry & Drama

- Prose: Non-fiction

- Literary Essays

Reference

- Encyclopaedias & Reference Works

- General Encyclopaedias

- Interdisciplinary Studies

Religion

- Christianity

- Christian Institutions & Organizations

- Christian Instruction

- Christian Ministry & Pastoral Activity

- Christian Social Thought & Activity

- Christian Life & Practice

- Christian Counselling

- Judaism

Society & Social Sciences

- Politics & Government

- Central Government

- Central Government Policies

- Political Activism

- Pressure Groups & Lobbying
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- Political Control & Freedoms

- Human Rights

- Civil Rights & Citizenship

- Political Structure & Processes

- Psychology

- Abnormal Psychology

- Family Psychology

- Sexual Psychology

- Social, Group Or Collective Psychology

- Social Services & Welfare, Criminology

- Crime & Criminology

- Social Welfare & Social Services

- Social Work

- Society & Culture: General

- Cultural Studies

- Popular Culture 

- Social Groups

- Age Groups

- Age Groups: Adolescents

- Age Groups: Adults

- Age Groups: The Elderly

- Ethnic Studies

- Black & Asian Studies

- Gay & Lesbian Studies

- Gay Studies (Gay Men)

- Lesbian Studies

- Gender Studies, Gender Groups

- Gender Studies: Transsexuals & Hermaphroditism

- Social Issues & Processes

- Social Discrimination

- Society & Social Sciences

- Society & Culture: General

- Media Studies

- Sociology & Anthropology

- Sociology

- Teaching Resources & Education

- Education: Care & Counselling Of Students

- Bullying & Anti-bullying Strategies

- Organization & Management Of Education

- Students & Student Organisations

- Philosophy & Theory Of Education
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Bilaga 5: Resultatlista – British Library

016.8108092066 22

027.63 22

158.308 22

158.30866 22

233.5 22

241.66 22

261.835776 22

301 22

305

306

306.76 22

306.76072 22

306.76083505 22

306.7609411 23

306.766 22

306.766080973 22

306.7660835 22

306.7660844 22

306.7660846 22

306.76609 22

306.76609411 22

306.7660973 22

306.76630968 22

306.85086640973 22

320.02856752 22

320.52086640973 22

323.0973 22

323.3264098 22

324.973008664 22

331 22

331.011086640941 21

342.087 22

342.7308/7 22

342.73085 22

342.73087 22

346.73016 22

361 22

362.1086/64 23

362.10866 22

362.2086609417 22

362.208691 22

362.8 22
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362.8094174 22

362.82 22

363.580866 22

363.5966409411 22

364.15230866409421 22

371 13

371.8266 22

373.182664 22

616.89156 22

658.3008 22

810.99282 22
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Bilaga 6: Resultatlista – Library of Congress

BF636.7.C76 I58 2007

BF692.5 .B68 2010

BR115.H6 C684 2009

BS680.H67 M53 2011

BS680.H67 R64 2009

BT708 .S4797 2010

HD30.3 .D474 2009

HF5549.5.M5 O67 2011

HM671 .S59 2008

HQ1236 .M3427 2011

HQ18.A35 T37 2010

HQ21 .S47512 2007

HQ23 .P663 2010

HQ60.7.I4 C43 2008

HQ73 .L43 2010

HQ73.3.E852 I58 2005

HQ73.3.H86 T35 2007

HQ73.3.U6 H86 2007

HQ75.15

HQ75.27 .H645 2006

HQ75.6.U5 G36 2006

HQ76 .G724 2010

HQ76.2.B62 P47 2006

HQ76.2.I75 D47 2007

HQ76.2.I82 S683 2008

HQ76.25 .H86 2005

HQ76.25 .L494 2006

HQ76.25 .L5 2006

HQ76.25 .L5 2006

HQ76.25 .M45 2010

HQ76.27.Y68 J68

HQ76.3.U5 B696 2011

HQ76.3.U5 B87 2011

HQ76.3.U5 C33 2007

HQ76.3.U5 E53 2004

HQ76.3.U5 M49 2005

HQ76.3.U52 C24 2006

HQ76.3.U6 H34 2010

HQ76.4 .H66 2009

HQ76.5 .D44 2010

HQ76.8.B6 S55 2009

HQ76.8.B6 S56 2009
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HQ76.8.U5 W37 2008

HQ76.85 .C56 2007

HQ799.2.P6 H36 2010

HV1449 .H36 2009

HV1449 .W547 2006

HV6534.A7 U53 2009

HV9104 .J864 201

JC571 .I6362 2009

JC599.U5 H754 2011

JK1764 .P64 2010

JZ5584.A35 S44 2009

K3242.3 .Q44 2010

K699 .B66 2010

KF1262.A75 P754 2011

KF337.5.G38 B87 2008

KF3830 .L39 2010

KF4754.5 .K44 2007

KF4754.5 .M64 2011

KF4754.5 .Q44 2009

KF4754.5.A53 B35 2010

KF538 .P65 2008

KFP103 .N49 2007

KFP367.H36 B85 2007

KFP411.5.H64 R47 2008

KFP411.5.H64 S67 2009

KHH451 .B75 2009

L901 .W59 2006

LB2844.1.G39 O64 2005

LC192.6 .C74 2007

LC192.6 .J68

LC210.5 .T69 2008

LC212.8 .C53 2007

LC212.92 .B52 2010

LC221 .S37 2006

LC2574.5 .M33 2007

PN1995.9.S6 H65 2010

PN56.H57 L36

PR9188.2.G39 R39 2008

PS121 .H22 2011

RA418.5.T73 R58 2010

RA564.9.H65 F46 2008

RA564.9.H65 F57 2006

RA564.9.H65 H36 2006
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RA564.9.H65 L43 2010

RC359.5 .J68

RC451.4.E45 M53 2011

RC451.4.G39 H36 2004

RC488.5 .R497 2008

RC558 .A28 2007

RJ507.F33 F36 2008

Z657 .F66 2008

47



Lina Persson 2012-01-27

Bilaga 7: Resultatlista – Libris/Kungliga biblioteket 

Bok- och biblioteksväsen

- Bibliografi

- Särskilda typer av bibliografier och förteckningar

- Nationalbibliografier m m

- Författarlexikon (Aa.012)

Allmänt och blandat

- Masskommunikation: allmänt (Bs)

- Särskilda länder och områden

- Sverige (Bs-c)

Filosofi och psykologi

- Psykologi

- Differentiell psykologi

- Könspsykologi (Dogb)

- Tillämpad psykologi

- Människan inför döden (Dokc)

Uppfostran och undervisning

- Pedagogik

- Pedagogisk psykologi

- Differentieringsproblem (Eaaa)

- Pedagogisk metodik

- Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen

- Sociala frågor och socialpolitik

- *

- * (Eabohjh)

- Undervisning i medicin

- *

- * (Eabvnd)

- Undervisningsväsen (ej högskolor

- Skolpersonal och elever

- Skolpersonal (Emia)

Språkvetenskap

- Engelska

- Särskilda språkvetenskapliga aspekter

- Stilistik och textlingvistik

- Stilistik (Fe.061)

Litteraturvetenskap

- Särskilda litterära genrer och motiv

- Folkdiktning

- * (G.0972)

- Särskilda utländska författare (Gz)

Skönlitteratur
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- Svensk skönlitteratur

- Särskilda skönlitterära genrer

- Romaner och noveller (Hc.01)

- Engelsk skönlitteratur

- Amerikansk skönlitteratur (Heq)

- Portugisisk skönlitteratur

- Särskilda skönlitterära genrer

- Romaner och noveller (Hl.01)

Konst, musik, teater, film, fotokonst

- Musik

- Musikhistoria

- Särskilda länder och områden

- Amerika

- Förenta staterna (Ijb-qa.5)

- Jazz, rock och populärmusik

- Rock

- 70-talets rock och framåt (Ijxne)

- Teater

- Särskilda sceniska konstnärer (Ikz)

- Övrig scenisk konst och offentliga nöjen (Ikö)

- Fotokonst

- Särskilda fotografer (Inz)

Historia

- Allmän kulturhistoria (Kt)

- Allmän socialhistoria

- Särskilda historiska perioder

- Forntiden

- Antikens historia: allmänt (Ku.23)

- Medeltiden (Ku.3)

Biografi med genealogi

- Biografiska samlingar

- Särskilda länder och områden

- Sverige

- Personer verksamma inom särskilda områden

- Samhälls- och rättsvetenskap (Ls-c.ohj)

Etnografi, socialantropologi och etnologi

- Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära

- Metodlära (M:dd)

- Sverige

- Samer (Mcs)

- Balkanländerna

- Grekland (Mnd)

Samhälls- och rättsvetenskap
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- Sociologi

- Socialpsykologi (Oaa)

- Sociala strukturer

- * (Oab.d)

- Social differentiering

- Åldersgrupper

- Barn och ungdom

- Särskilda länder och områden

- Amerika

- Sydamerika

- Argentina (Oabkba-qdg)

- Familjesociologi (Oac)

- Internationella relationer

- Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (Obq)

- Sociala frågor och socialpolitik

- Arbete och arbetsmarknad

- Särskilda grupper av arbetstagare

- Särskilda länder och områden

- Sverige (Ohaf-c)

- Emigration och immigration

- Flyktingfrågor och flyktingpolitik (Ohdf)

- Minoriteter (Ohe)

- Social omsorg (Ohf)

- Handikappade (Ohfh)

- Genusfrågor (Ohj)

- Allmänt: särskilda länder och områden

- Sverige (Ohj-c)

- Kvinnofrågor

- Kvinnoforskningens teori och filosofi (Ohja:d)

- Mansfrågor (Ohjb)

- Homosexuella, bisexuella, transpersoner (HBT) (Ohjh)

- Allmänt: särskilda länder och områden

- Sverige (Ohjh-c)

- Särskilda   orter (  Ohjh-cz)  

- Balkanländerna

- * (Ohjh-nd)

- Amerika

- Förenta staterna (Ohjh-qa)

- Sydamerika

- * (Ohjh-qdg)

- Teori och filosofi (Ohjh:d)

- * (Ohjh:do)

- Historia (Ohjh:k)
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- Fritidsverksamhet

- Fritidens sociologi (Ohk:oa)

Ekonomi och näringsväsen

- Företagsekonomi

- Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning (Qba)

- Försäljningsorganisation. Marknadsföring

- Marknadsföring (Qblb)

- Hotell, restauranger och turism (Qm)

Idrott, lek och spel

- Idrott och sport

- Idrottsociologi (Rb:oa)

Naturvetenskap

- Biologi

- * (Ue:d)

Medicin

- Allmän medicin

- Särskilda sjukdomar

- Infektionssjukdomar (Veba)

- *

- * (Veba:do)

- Samhällsmedicin, hygien, sexologi

- Samhällsmedicin och socialmedicin

- Folkhälsa (Vnaa)

- Misshandel och vanvård (Vnam)

- Sexologi (Vnd)

- Mannen och sexuallivet (Vndb)

- Homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet (Vndh)
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Bilaga 8: Layoutbilder

Bild 1. Förkortad version av trädstrukturen på Adlibris

Bild 2. Rekommenderade titlar hos Adlibris.

Bild 3. Böcker ofta inhandlade i samband med aktuell titel hos Amazon UK.
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Bild 4. Böcker ofta handlade av samma kund hos Amazon UK.

Bild 5. Böcker inhandlade efter att ha läst om aktuell titel hos Amazon UK.

Bild 6. Trädstrukturen hos Amazon UK.

Bild 7. Användarvalda ämnesord hos Amazon US.

Bild 8. Avkortad trädstruktur hos The Book Depository.

Bild 9. DDC-nummer med direktlänk hos British Library.
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Bild 10. Länkar till litteratur inom samma område hos British Library.

Bild 11. Möjlighet att välja typ av information hos Library of Congress.

Bild 12. Länkar till litteratur inom samma område hos Library of Congress.

BIld 13. LC-numret med direktlänk hos Library of Congress.

Bild 14. Trädstruktur med förklarande svenska rubriker hos Libris/Kungliga biblioteket.

Bild 15. Klassifikationskod hos Libris/Kungliga biblioteket,
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Bild 16. Länkar till relaterade titlar hos Libris/Kungliga biblioteket.

Bild 17. Länkar till utomstående sidor hos Libris/Kungliga biblioteket.
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