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1. Inledning 

I ett informationssamhälle som vårt finns ett konstant flöde av publicerat material. För 

att ha en chans att hinna upptäcka vad som existerar är det en nödvändighet att 

stanna till ibland och organisera materialet. En mängd information kan väljas ut och 

göras greppbar genom att en bibliografi sammanställs över ett visst ämnesområde. 

Jag har länge varit intresserad av hur detta arbete går till. Hur bär man sig åt för att på 

ett grundligt och ordentligt sätt arbeta fram en bibliografi med gott resultat, dvs. göra 

den heltäckande? 

Många av de bibliografier jag använt har varit abstrakta och krångliga att leta upp 

titlar i, verkligen inga bra verktyg för informationssökning! Det måste finnas enklare 

och effektivare arrangemang för att presentera materialet. Användarvänlighet skall väl 

kunna prioriteras utan att professionalism och pålitlighet behöver försvinna? 

Detta är i stora drag de problemställningar som denna magisteruppsats kommer 

ägnas åt. 

1.1 Disposition 
Uppsatsen inleds med en definition av begreppet bibliografi, förklaringar av olika 

termer knutna till ämnet samt forskningsöversikt och historik om hela konceptet. 

Sedan följer en redogörelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. Här finns också 

en kort presentation av den teori som uppsatsen utgår ifrån, utarbetad av A M Lewin 

Robinson. Även metoden introduceras. Teorin behandlas betydligt mer ingående i 

kapitel 5, ”Undersökningen”. Varje delmoment i undersökningen bygger på ett 

teoriavsnitt, respektive avsnitt presenteras därför i anslutning till redovisningen av den 

del i undersökningen som det hör ihop med. Det finns sju stycken underkapitel, varje 

belyser en av de sju ”byggstenar” som enligt Robinson behövs för sammanställandet 

av en enumerativ bibliografi. Allra sist återfinns slutdiskussion och sammanfattning. 
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2. Definition och forskningsöversikt 

I de allra flesta fall förknippas begreppet bibliografi med en förteckning över tryckta 

alster, en ”lista med böcker” helt enkelt. Det kan tänkas vara någon slags katalog 

med en uppräkning av litteratur inom ett visst ämne. Bibliografi är dock så mycket 

mer. Det finns en ganska utbredd förvirring och sammanblandning rörande själva 

arbetet med sammanställningen och slutprodukten. Flertalet av oss vet inte skillnaden 

mellan ”en bibliografi” och ”bibliografi”.1 I det här kapitlet skall jag försöka klargöra 

de olika begreppen. 

2.1 Historik 
Själva ordet bibliografi härstammar från den gamla grekiskans ”biblion”, vilket 

betyder bok, och ”graphein”, vilket betyder skriva. Inte förrän i 1700-talets 

Frankrike ändrades betydelsen från ”att skriva böcker” till ”att skriva om böcker”. 

Ordet bibliografi blev snart även till ett substantiv, dvs. själva produkten av arbetet 

med att skriva om böcker. Med sin nya betydelse ersatte det sådana ord som 

catalogus eller bibliotheca och fick snart fotfäste i t.ex. Tyskland och England.2 Det 

råder delade meningar om när bibliografier utformade som boklistor egentligen 

började förekomma. Bibliografen Georg Schneider gav 1934 ut den väl kända 

Theory and History of Bibliography; engelsk översättning av Handbuch der 

Bibliographie (1923). Han menade att det var uppfinnandet av boktryckarkonsten 

som var avgörande för utvecklandet av bibliografier. Det ökande antalet böcker, 

som dessutom hade titlar, vilket inte varit så vanligt förekommande förr, utgjorde 

förutsättningarna för bibliografiarbetet. Utan titlar, inga boklistor.3 Både den väl 

ansedde bibliografen Theodore Besterman och en fransk bibliograf som hette Louise 

Noëlle Malclés har däremot hävdat att det skrivits något redan på 100-talet av en 

grekisk läkare som måste betecknas som bibliografier.4 Dessa handskrifter var 

 
1 Harmon, Robert Bartlett, 1989, Elements of bibliography: a simplified approach, s. 2. 
2 Harmon, 1989, s. 3. 
3 Schneider, Georg, 1961, Theory and history of bibliography. s. 272. 
4 Besterman, Theodore, 1935, The beginnings of systematic bibliography, s. 2, Malclès, Louise Noëlle, 
1973, Bibliography, s. 3. 
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naturligtvis inte helt lika de bibliografier vi har idag. Besterman hänvisar vidare bl.a. 

till en slags helgonkalender, skriven i ett Benedikterkloster med början på 800-talet, 

som trots sin något annorlunda utformning, enligt Besterman visar att antagandet att 

bibliografier uppstod i och med uppfinnandet av boktryckarkonsten är felaktigt.5 

Roy Stokes, tidigare verksam vid University of Colombia's School of 

Librarianship, menar att verket Liber de scriptoribus ecclesiasticis skulle kunna 

vara den första bibliografin i det avseende att den var producerad endast i syftet att 

vara en bibliografi, och inte inte hade någon ytterligare funktion. Den sammanställdes 

av Johann Tritheim och trycktes 1494, vilket betyder att den var en av de absolut 

första bibliografierna som framställdes på detta nya sätt.6 

Det finns flera sorters bibliografier, och olika benämningar på dessa. Två 

huvudinriktningar framträder klart och dessa kommer presenteras nedan (se 2.3 och 

2.4). Under årens lopp har en tidvis livlig debatt förts om definitionen av olika 

bibliografier, vad som kännetecknar dem och vilken benämning de skall placeras 

under. Begreppet bibliografi används ibland lite slarvigt utan åtskillnad och därför 

saknar det precision. En benämning läggs därför ofta till, t.ex. enumerativ, 

systematisk, analytisk, kritisk eller deskriptiv.7 Åsikterna går också isär vad gäller 

vilken slags bibliografi som är den mest vetenskapliga och vilken som endast är en 

form av teknik. Denna diskussion kommer jag återvända till lite senare. 

2.2 Begreppet bibliografi 
Arbetet med att sammanställa förteckningar över böcker etc. kan benämnas 

”bibliografering”, man ”bibliograferar”. En bibliografi är själva resultatet, den 

konkreta produkten av sammanställningsarbetet. Bibliografi kallas även hela 

domänen eller området, dvs. själva vetenskapen (om det kan benämnas vetenskap, 

se diskusson nedan). Bibliografi i en vidare bemärkelse är således ett helt koncept. 

Man kan också fråga sig vad som är skillnaden mellan en bibliografi och en 

katalog; de kan vid en snabb anblick verka snarlika. Kataloger har dock avsikten att 

lista innehållet på ett särskilt bibliotek eller kanske på sin höjd en grupp av bibliotek. 

Katalogen beskriver bara de dokument som fysiskt finns på plats på det aktuella 

stället (om de inte är utlånade givetvis). En bibliografi däremot är inte ämnad att lista 

ett speciellt dokument så att en användare kan finna fram det just i den stunden som 

han söker efter det. En bibliografi skall hjälpa användaren att få information om vilken 

 
5 Besterman, 1935, s. 2. 
6 Stokes, Roy, 1982, The function of bibliography, s. 22. 
7 Belanger, Terry, 1977, ”Descriptive Bibliography”, s. 99, citerad i Harmon, 1989, s. 3. 
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litteratur som överhuvudtaget existerar inom det ämne han har intresse av.8 En 

katalog från ett stort specialbibliotek kan dock i princip bli en bibliografi under 

förutsättning att biblioteket verkligen köper in allt som utkommer inom dess 

ämnesområde, och arrangerar katalogposterna på ett bibliografiskt sätt.9 

2.3 Enumerativ/systematisk bibliografi 
Enumeration betyder enligt Bonniers svenska ordbok ”uppräkning−en; −ar”.10 

Oftast menas då uppräkning efter alfabetisk eller kronologisk ordning. Många 

bibliografier är dock ordnade systematiskt, visserligen räknas dokumenten mycket 

riktigt upp, men efter ett särskilt system. Hur detta system är uppbyggt beror på vilket 

gemensamt ämne de ingående dokumenten har, vilka underrubriker och kategorier 

man kan extrahera ur ämnet. Den främsta uppgiften en bibliografi har är att granska 

och lista dokument, och informationen om dessa, i en logisk och användbar 

ordning.11 

I majoriteten av den litteratur jag läst om bibliografier görs ingen skillnad på 

termerna enumerativt och systematiskt arrangemang. Författaren skriver ”enumerativ 

eller systematisk” vid det första tillfället i boken då begreppen presenteras, för att 

sedan i princip genom hela sitt verk hålla sig till en av de två benämningarna.12 

Undantag finns dock och exempel på en definition av skillnaden mellan de två finns i 

Krummel's Bibliographies : Their Aims and Methods (1984). 

The two are interrelated if not virtually synonymous. Some writers have proposed that the 
systematic bibliographer studies the way of compiling lists while the enumerative bibliographer 
studies the use of lists. If the two must be distinguished at all, this distinction would be one way to 
do it.13 

I sin förklaring av benämningsfrågan lägger Stokes fram idén att termen systematisk 

bibliografi oftast har använts som en synonym till det som man i allmänhet kallar 

enumerativ bibliografi. När materialet arrangeras utifrån någon bestämd princip blir 

resultatet systematiskt. Denna term kan dock appliceras på en annan slags bibliografi 

också, vilken kallas deskriptiv, men mest förekommer den vid enumerativa 

bibliografier.14 

 
8 Robinson, 1979, Systematic bibliography: a practical guide to the work of compilation, s. 11. 
9 Besterman, 1935, s. 2. 
10 Bonniers svenska ordbok, Malmström, m.fl., 1986, s. 138. 
11 Harmon, 1989, s. 47 ff. 
12 Ex. Harmon, 1989, s. 4, Stokes, Roy, 1982, The function of bibliography, s. 7. 
13 Krummel, Donald William, Bibliographies : Their Aims and Methods, 1984, s. 4. 
14 Stokes, 1982, s. 93. 
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Jag har funderat mycket på vilken av de två benämningarna jag anser vara mest 

korrekt. Finns det någon som är mer rätt än den andra, eller är de helt enkelt 

synonymer? Jag har beslutat mig för att använda termen ”enumerativ” i denna 

uppsats , då det verkar som ”systematisk” till viss del är ett något för vitt begrepp. 

Det är också alltför otympligt att skriva ut båda namnen en hel uppsats igenom. Detta 

innebär att ordet enumerativ i denna uppsats kan komma att användas vid hänvisning 

och referat till vissa forskare vilka egentligen nyttjar termen systematisk i sina verk. 

Vid citat har jag dock naturligtvis inte ändrat någonting. 

En enumerativ bibliografi behandlar dokument15 som intellektuella enheter, men 

det läggs ingen vikt vid innehållet såtillvida att de sammanställande bibliograferna 

varken kritiserar eller tolkar det på något sätt. Innehållet analyseras dock så att 

dokumentet kan sorteras in på korrekt ställe i bibliografin.16 Det är en påtaglig skillnad 

på sorteringsarbetet och arbetet med att välja ut vilka dokument som skall ingå i 

bibliografin. Urvalsprocessen kan sägas vara mer komplicerad. Det är dessutom 

mycket viktigt att utföra den metodiskt och seriöst eftersom en stor del av 

bibliografins trovärdighet bygger på den. Ibland kräver detta en ämnesspecialist som 

verkligen kan ämnet, författaren, tidsåldern eller vad det nu är som bibliografen 

behandlar. Å andra sidan kan en bibliograf se på ämnet helt okritiskt, och därmed 

göra bibliografin heltäckande.17 

Det finns flera underkategorier till enumerativ bibliografi bl.a. författarbibliografier 

som listar verk av och om en viss författare, nationalbibliografier som behandlar 

dokument producerade i ett särskilt land eller universalbibliografier vilka har som mål 

att ta med dokument från hela världen. Universalbibliografier betraktas av många som 

en utopi. En annan sort är ämnesbibliografier och det är dem jag mest kommer ägna 

denna uppsats åt. En ämnesbibliografi inkluderar dokument som behandlar ett 

speciellt, gemensamt ämne. 

2.4 Analytisk, kritisk, historisk, deskriptiv och 
textbibliografi 

Den andra gruppen av bibliografier är svårare att redogöra för, då olika forskare 

använt de benämningar som finns, t.ex. analytisk, historisk, deskriptiv, på många 

skilda sätt. De forskare vars verk jag studerat mest är t.ex. Roy Stokes, The 

 
15 Jag har valt att genomgående i denna uppsats använda ordet ”dokument” för att beteckna alla slags 
medier som numera kan ingå i en bibliografi, t.ex. monografier, periodika, Cd-skivor, LP-skivor, 
kassettband, mikrofilm, videofilm, Cd-rom. 
16 Clapp, Verner W, 1975, ”Bibliography”, s. 3. 
17 Harmon, 1989, s. 49. 
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function of bibliography (1982), Robert B. Downs, Bibliography : Current state 

and future trends (1967) samt Fredson Bowers, vilken väl räknas som en 

förgrundsfigur bland bibliografer. Bowers Principles of Bibliographical description 

var en verklig milstolpe när den kom ut 1949. Ett antal forskare har placerat en viss 

sorts bibliografi som övergripande och andra sorter som underkategorier, andra 

forskare bedömer att ordningen skall vara närapå den motsatta. Det förekommer 

även skilda uppfattningar om vad som karakteriserar de olika kategorierna. Jag har 

valt den indelning som Harmon gjort i sin Elements of bibliography : a simplified 

approach (1989) som utgångspunkt, då jag anser att den är tydlig. Lite senare 

kommer jag nämna exempel på andra definitioner som existerat. Arbetet med att 

studera böcker som fysiska enheter kallas enligt Harmon för ”analytisk” eller 

”kritisk” bibliografi. Syftet är att få fram en exakt identifikation och beskrivning av 

den utvalda boken. Detta uppnås genom att man utgår från det bevismaterial boken 

utgör, och undersöker t.ex. produktionsdetaljer, tryckhistoria, papperstyp, 

bindningar och ändringar som skett på vägen från manuskript till färdig, tryckt bok. 

Harmon delar vidare in benämningen analytisk eller kritisk i tre underkategorier. I 

textbibliografi jämförs t.ex. olika utgåvor av böcker för att se om texten eventuellt 

ändrats från författarens ursprungliga manus. Historisk bibliografi behandlar 

bokhistoria såtillvida att datering och ursprung av en viss bok bestäms genom t.ex. 

tekniska eller konstnärliga detaljer. Det är dock inte enbart bokens ålder man är 

intresserad av, utan även andra historiska samband. Deskriptiv, slutligen, är en 

mycket detaljerad fysisk studie och beskrivning av en bok, där bokens innehåll till 

viss del kommer fram då exempelvis titelsidan beskrivs mycket noggrant. Man 

studerar t.ex. om författarens namn stavas likadant i olika exemplar, om en undertitel 

lagts till eller om samma illustrationer använts.18 

Av de forskare som framlagt andra definitioner kan exempelvis nämnas en av de 

ledande i bibliografiska kretsar; Sir W.W. Greg, samt Theodore Besterman, som 

båda kombinerade analytisk och historisk bibliografi under rubriken kritisk 

bibliografi.19 Dansken Erland Munch-Petersen däremot menade att den så kallade 

deskriptiva bibliografin kunde delas upp i underavdelningarna analytisk och 

textbibliografi.20 Det har även förekommit andra varianter av namn på de olika 

bibliografierna. Redan 1830 t.ex. i Encyclopedia Americana, ansågs det att den 

slags bibliografi som behandlade böckers innehåll borde ha benämningen 

 
18 Harmon, 1989, s. 4 ff. 
19 Robinson, Anthony Meredith Lewin, 1979, Systematic bibliography: a practical guide to the work of 
compilation, s. 9. 
20 Munch-Petersen, Erland, Bibliografiens teori, 1980, s. 22 f. 
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”intellektuell”, medan den som undersökte det yttre, samt särskilda exemplars 

historia, borde kallas ”materiell bibliografi”. Lloyd Hibberd hade liknade tankegångar 

på 1960-talet, men hans förslag på termer var ”referens” respektive ”fysisk 

bibliografi”.21 

2.5 Bibliografi − teknik eller vetenskap? 
Det har stundtals förts en livlig diskussion om huruvida bibliografi är en teknik eller en 

vetenskap, och vilken slags bibliografi som i så fall är det ena eller det andra. Det 

resonemang jag här tänkte redovisa är litet till åren och jag har inte hittat några nyare 

uppgifter. Men jag anser ändå att det kan vara intressant att exemplifiera en aning hur 

tongångarna gått. 

Georg Schneider menade på sin tid (1934) att bibliografi är en hjälpvetenskap till 

alla vetenskaper. Vetenskaperna i sin tur förser bibliografierna med material. 

Schneider var tveksam till att kalla bibliografi för en vetenskap av den orsaken att de 

vanliga definitioner man ger begreppet vetenskap, t.ex. kunskap och forskning inte 

kan tillämpas på termen bibliografi utan modifiering. Han ansåg att bibliografi är en 

blandning bestående av vetenskap och dess praktiska tillämpningar.22 Louise Noëlle 

Malclès var av den åsikten att även om bibliografi är nära förbundet med flertalet 

vetenskaper så är den en självständig vetenskapsgren. Hon skilde emellertid på 

analytisk/kritisk respektive enumerativ typ och förklarade att den förra är 

vetenskaplig medan den senare enbart är en teknik.23 

Sir W.W. Greg bedömde den analytiska/kritiska att vara den enda sanna 

bibliografiska vetenskapen; enumerativ kan ses som ett hårt rutinarbete, men inget 

annat. Detta motsatte sig Theodore Besterman och A W Pollard. Pollard gav sig 

dock in på en jämkande medelväg när han 1932 förkunnade att alla slags bibliografier 

är studier under ett gemensamt stort paraply.24 

Det finns även de som är av den uppfattningen att det är den enumerativa 

bibliografin som är den mest framstående, dvs. den viktigaste, och att den kommer att 

bli mer och mer erkänd som det. En enumerativ bibliografi listar information om 

enskilda dokument i en logisk och användbar ordning. Det betyder att den är 

grundläggande av bibliografierna eftersom den hjälper dig att finna fram ett visst 

dokument. Om du inte är medveten om att dokumentet överhuvudtaget existerar så 

kan du inte heller studera det t.ex. deskriptivt.25 Jackson R. Bryer drev detta 
 

21 Stokes, 1982, s. 10 ff. 
22 Schneider, Georg, 1961, Theory and history of bibliography. s. 20 ff. 
23 Malclès, 1973, s. 8 ff. 
24 Stokes, 1982, s. xi. 
25 Harmon, 1989, s. 49. 
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resonemang lite längre då han 1978 påstod att enumerativt sammanställande 

överträffar analytiskt därför att själva slutprodukten, den enumerativa bibliografin, är 

praktiskt användbar i mycket högre grad. Den nyttjas antagligen av en avsevärt 

större läsekrets dessutom, och borde således vara mest betydelsefull.26 

 
26 Bryer citerad i Harmon, 1989, s. 24. 
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3. Syfte, frågeställningar och teoretisk utgångs-
punkt 

3.1 Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur en bibliografi arbetas fram på bästa sätt, 

samt hur man utformar en så användarvänlig bibliografi som möjligt. Jag har valt att 

ägna mig åt enumerativ bibliografi eftersom det verkar ha skrivits betydligt färre verk 

om detta ämne jämfört med mängden litteratur som finns om analytisk bibliografi. Hur 

man arbetar fram en enumerativ bibliografi verkar således vara ett relativt outforskat 

område, eller i alla fall något det inte förekommer mycket heltäckande information om. 

Då jag skall försöka åskådliggöra olika delar av sammanställningsarbetet kan min 

uppsats kanske vara en liten ansats att fylla en lucka i utbudet av litteratur rörande 

enumerativa bibliografier. Jag är för övrigt mycket intresserad av att utarbeta en 

användarvänlig presentation, och det verkar vara något som inte tidigare varit det som 

främst prioriterats vid utformningen av bibliografier. 

3.2 Frågeställningar  

• Hur gör man en bibliografi heltäckande? 

• Vilket tillvägagångssätt bör användas vid arbetet med att sammanställa en biblio-

grafi? 

• Vilka olika former att presentera resultatet finns? 

• Vad ska ingå i en bibliografisk post för att den skall vara fullständig och 

informativ? 

• Hur gör man en bibliografi så basal och användarvänlig som möjligt, utan att för 

den skull förlora trovärdigheten och professionalismen, dvs. den bibliografiska 

kontrollen? 

Dessa frågor anser jag vara synnerligen relevanta vid sammanställandet av en 

enumerativ bibliografi. De betraktar uppgiften från alla sidor samt belyser och 

innefattar varje moment av arbetet. Frågorna bör kunna klargöra samt hjälpa till att 
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lösa de problem som kan uppstå vid bibliografering. Den fråga jag personligen tycker 

känns mest angelägen är den sista som behandlar enkelhet och användarvänlighet. 

Det är något mycket betydelsefullt som inte uppmärksammats i den grad man kan 

önska i den tidigare forskningen om bibliografiskt arbete. 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
I det mycket begränsade utbudet av teoretisk litteratur om enumerativa bibliografier 

har jag valt att arbeta utifrån Systematic bibliography: a practical guide to the 

work of compilation av A M Lewin Robinson (1979). Robinson har skrivit två 

kapitel (”2 The collection of material and the mechanics of compilation”27 och ”3 

Arrangement”28) i vilka han presenterar sina teorier om sammanställning och 

utformande av enumerativa/systematiska bibliografier. Jag finner det dock ej lämpligt 

att redovisa teorierna här då det skulle bli ett kompakt faktaavsnitt att komma ihåg för 

att sedan kunna sätta det i sitt sammanhang i undersökningsdelen av uppsatsen. 

Robinsons teorier kommer således istället att presenteras i undersökningsdelen, vid 

respektive område de kan appliceras på. 

För att ytterligare förankra min undersökning har jag valt att dessutom utgå från 

ALAs (American Library Association) riktlinjer för sammanställandet av en 

bibliografi. Dessa riktlinjer antogs 1971 av The Reference Services Division Board, 

och kallades då för ”Criteria for Evaluating a Bibliography”.29 1982 och 1992 blev 

riktlinjerna sedan reviderade och uppdaterade av RUSA (Reference and User 

Services Association) och kallades för ”Guidelines for the Preparation of a 

Bibliography”. Så heter de fortfarande i den nya versionen som antogs i juni 2001. 

Denna är annorlunda på så sätt att den är något mer anpassad efter de bibliografier 

som dykt upp på Internet i större omfattning, s.k. ”webliographies”. De nya 

riktlinjerna skall hjälpa till vid sammanställandet av en bibliografi, oavsett format eller 

media.30 

Vad gäller teoretiskt material rörande de bibliografiska referenserna så har jag 

anlitat IFLAs (International Federation of Library Associations and Institutions) 

”Functional requirements for bibliographic records”, färdigställda 1997.31 För 

arbetet med de bibliografiska posterna har jag även i stor utsträckning använt mig av 

 
27 Robinson, 1979, s. 19−40. 
28 Robinson, 1979, s. 41−79. 
29 Krummel, 1984, s. 143 ff. 
30 http://www.ala.org/rusa/stnd_biblio.html (01−12−02) 
31 IFLA (Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records), 1998, Functional 
requirements for bibliographic records , Final report. 
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Miguel Benitos Kunskapsorganisation32 samt av SIS/STG-publikationen 

Bibliografiska referenser33, utarbetade av Sten Hedberg. 

 
32 Benito, Miguel, 2000, Kunskapsorganisation. 
33 Hedberg, Sten, 1991, Bibliografiska referenser. 
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4. Metod och källmaterial 

4.1 Metod 
Den metod jag valt för min undersökning är att själv konstruera en bibliografi. Jag 

anser att detta praktiska tillvägagångssätt är det enda möjliga för att få svar på mina 

frågeställningar. Att själv konkret arbeta med en bibliografi bör ge ytterligare 

fördjupade kunskaper jämfört med att bara studera bibliografier samt litteratur om 

dessa. Bibliografin arbetas fram utifrån Robinsons teorier och metoder. Varje 

delmoment i sammanställningen av bibliografin, t.ex. begränsningar, insamling av 

material, presentation, ordningsformer och de bibliografiska posterna utseende, 

kommer att behandlas i egna kapitel med redovisning av Robinsons teorier samt mina 

beslut, resultat av arbetet, kommentarer och slutsatser. Jag kommer välja bort några 

få av Robinsons punkter som inte alls är relevanta för min typ av bibliografi. 

4.1.1 Format 

Bibliografin kommer att medfölja uppsatsen som en bilaga, och endast produceras i 

en pappersversion. Man kan ha en lång diskussion om det verkligen är den rätta 

formen. Fast jag är medveten om att en elektronisk version skulle kunna göras 

sökbar på helt annat sätt, så har jag valt att utföra en pappersversion. Det beror på att 

tiden som står till förfogande för denna magisteruppsats inte räcker till för att 

dessutom skapa en elektronisk version, vilken skulle vara sökbar via en 

internetuppkopplad dator. Eventuellt blir digitalisering ett projekt för framtiden, men 

definitivt inget jag prioriterar i nuläget. Jag vill dock att min bibliografi skall kunna 

fungera som en bro mellan användaren och t.ex. LIBRIS (den nationella 

samkatalogen). Detta tänker jag göra möjligt genom att lägga ut bibliografin som 

PDF-fil på en hemsida som är aktuell för ämnesområdet. En användare som har 

tillgång till internet kan då hitta intressanta titlar i bibliografin, vilka han sedan lätt kan 

söka fram i t.ex. LIBRIS eller i katalogen på det lokala biblioteket. Alla uppgifter 

som behövs för att dokumentet enkelt skall kunna letas fram finns ju i bibliografin. 

Detta medför att bibliografin kan användas av vem som helst, var som helst, vilken 

har en internetuppkoppling. 
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4.1.2 Bibliografins ämne 

Jag har valt att sammanställa en ämnesbibliografi, och ämnet jag bestämt mig för är 

”Litteratur om Värmlands nation i Uppsala från 1900 till 1999”. Motiveringen till val 

av ämne är att det är relativt begränsat, syftet är ju att göra en så heltäckande 

bibliografi som möjligt och då förefaller det vettigt för en nybörjare att inte ge sig på 

ett alltför stort område. Jag är vidare mycket intresserad av ämnet eftersom jag är 

medlem av nationen och har varit det under hela min studietid. Detta kombinerat med 

ett stort intresse för historia tror jag kommer underlätta arbetet. 

4.1.3 Klassifikationssystem 

Jag kommer utarbeta ett eget klassifikationssystem eftersom jag inte håller det för 

troligt att jag skulle kunna använda SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförenings 

klassifikationssystem för svenska bibliotek). Inte UDK (Universella 

decimalklassifikationen) eller Dewey heller för den delen. Nationen rymmer en helt 

egen värld inom sina murar och medlemmar. Allt det som är självklarheter och 

fullkomligt naturlig vardag för den nationsaktive är för det utomstående samhället 

något okänt och egendomligt. Det finns en mängd företeelser av vitt skilda slag i 

denna lilla minivärld, lägg där till en 340-årig historia så står det klart att en hel del är 

synnerligen etablerat. Med ett sådant specificerat och mångfacetterat ämnesområde är 

det enligt min mening en grundförutsättning att bibliografin får ett eget 

klassifikationssystem för att den överhuvudtaget skall bli sökbar. Att applicera SAB 

på detta ämnesområde skulle innebära att alla dokument får klassifikationen ”Epib-

cz”, (”särskilda studentkårer eller studentnationer”)34 vilket ju skulle göra bibliografin 

fullständigt oanvändbar. 

4.1.4 Syfte med bibliografin 

Avsikten med min bibliografi är att vara en guide för att hitta publicerat material om 

Värmlands nation i Uppsala. Den är inte tänkt att enbart fungera som en förteckning 

över alla de tillfällen då nationens namn omnämns. Den skall vara en lista där 

användaren kan hitta material som verkligen handlar om Värmlands nation, material 

där man kan läsa något konkret om nationen. Det skall vara enkelt för nuvarande och 

kommande generationer medlemmar (och naturligtvis för andra intresserade) att hitta 

vad som finns skrivet om nationen under 1900-talet. Jag föreställer mig att 

pappersversionen av bibliografin kommer användas på nationens bibliotek och på de 

andra nationsbiblioteken i Uppsala. Via Värmlands nations hemsida kan även vem 
 

34 Leth & Noaksson, 1995, Klassifikationssystem för svenska bibliotek  : Ämnesordsregister, Systematisk 
del, s. 48. 
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som helst som är intresserad samt har internetuppkoppling använda bibliografin. 

Bibliografin blir således mycket användarvänlig eftersom den är lätt att få tillgång till 

och nyttja. 

4.2 Källmaterial 
Mitt källmaterial har hämtats från ett flertal ställen. Jag har samlat in uppgifter genom 

LIBRIS35, ”Disa”36 (Uppsala universitetsbiblioteks lokala katalogsystem) samt 

”Vitalis”37 (Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog). Vidare har jag sökt i Uppsala 

universitetsbiblioteks gamla kortkataloger och naturligtvis i litteraturförteckningarna i 

alla de böcker jag hittat om Uppsala universitet, nationer och studentliv etc. Jag har 

även tillbringat många timmar på Värmlands nations bibliotek i Uppsala. Där har jag 

letat igenom hyllorna efter aktuella dokument. De allra flesta av de dokument jag 

träffat på i datakatalogerna finns även på nationsbiblioteket. Övriga innehar Uppsala 

universitetsbibliotek vilket medfört att jag kunnat beställa fram dem där. Således har 

jag haft alla dokument fysiskt tillgängliga vid sammanställandet av bibliografin. Jag har 

kunnat granska och undersöka dem, vilket har resulterat i att min bibliografi fått en 

utomordentligt hög trovärdighetsfaktor. 

Det har inte varit aktuellt för min del med t.ex. enkäter eller intervjuer. Jag kan 

inte se vad av värde det hade kunnat tillföra undersökningen. 

4.3 Arbetets gång 
Att hitta litteratur om enumerativa/systematiska bibliografier var ingen lätt uppgift. Jag 

sökte i LIBRIS och i Uppsala universitetsbiblioteks lokala katalogsystem ”Disa” 

samt försökte få tips ur olika bibliografiers förord och litteraturförteckningar. Trots att 

det finns oändligt många bibliografier förekommer det inte direkt något överflöd av 

tidigare forskning om enumerativa bibliografier, hur bibliograferna burit sig åt för att 

sammanställa dem exempelvis. Internationellt sett har det inte hänt speciellt mycket 

de senaste decennierna. Vad jag kan förstå lever intresset vidare främst i USA, de få 

forskare som publicerar material kommer därifrån. I Storbritannien och Tyskland 

finns det av tradition ett större intresse för analytisk bibliografi. I Sverige verkar 

enumerativ bibliografering vara ett bortglömt område att forska på. Naturligtvis 

produceras enumerativa bibliografier kontinuerligt men det har inte uppmärksammats 

någon debatt om ämnet i svensk press, inte i bibliotekstidningar och ingen annanstans 

heller. ALA uppdaterade sina riktlinjer 2001 (se ovan, 3.3) och IFLA har aktuella 
 

35 http://www.libris.kb.se/ 
36 http://disaweb.ub.uu.se/cgi-bin402/chameleon?sessionid=01111743167712&skin=uppsala&lng=sv 
37 http://vitalis.raa.se:4505/ALEPH 
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direktiv för hur bibliografiska referenser skall se ut. Resten av materialet jag kommer 

använda mig av är en aning ålderstiget. Jag är dock övertygad om att det inte 

kommer påverka min uppsats negativt då litteraturen inte på något sätt innehåller 

felaktiga data. 

Det blev många felträffar i mitt sökande, dvs. jag fann en titel som verkade 

lovande, beställde fram den och kunde kanske råka på en enda mening i boken i fråga 

som var väsentlig för min del. Detta är väl dock ett fenomen som förekommer i vilket 

ämne man än söker litteratur om. Det som försvårade situationen i mitt fall var att det 

finns en uppsjö med litteratur som behandlar analytiska/kritiska bibliografier, särskilt 

deskriptiva, och deras titlar innehåller oftast ordet ”bibliografi”, utan benämning till. 

Det är då svårt att avgöra utifrån en titel i en katalog vilken sort det rör sig om. Men 

vid de allra flesta tillfällena var det alltså analytiska/kritiska bibliografier det handlade 

om. Hade jag valt att skriva om dem istället så hade jag förmodligen fått alldeles för 

mycket litteratur att studera! Jag fick i alla fall till slut fatt i D.W. Krummels 

Bibliographies : Their Aims and Methods (1984) och i dess förteckning över 

”Major Writings on the Compiling of Bibliographies, 1883−1983”38 fann jag de två 

mycket användbara böckerna Elements of bibliography: a simplified approach 

(1989) av Robert B. Harmon samt Systematic bibliography: a practical guide to 

the work of compilation (1979) av A M Lewin Robinson. Naturligtvis har jag läst 

många, många andra böcker och artiklar också, men det är dessa tre jag vill lyfta fram 

eftersom de varit de grundläggande genom hela mitt uppsatsarbete. Genom Uppsala 

universitetsbibliotek har jag letat i omfattande tidskriftsdatabaser men det gav inga för 

denna uppsats relevanta artiklar. 

 
38 Krummel, 1984, s. 161. 
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5. Undersökning 

5.1 Begränsningar av ämne/område 
En enumerativ bibliografi kan lista böcker om i princip vilket ämne som helst. I 

dagens samhälle finns det oöversiktligt många företeelser, personer, föremål och språk 

etc. Vår historia är dokumenterad långt tillbaka i tiden och vi har kännedom om de 

geografiska förhållandena på vårt jordklot. Med det enorma utbud av information som 

finns tillgängligt långt ned på de ovan nämnda gruppernas detaljnivå så måste man vid 

sammanställandet av en enumerativ bibliografi begränsa sitt område. Det går inte att 

skriva en bibliografi innehållande ”allt” inom ett ämne, utan man måste förmodligen 

bryta ned sitt ämne till mindre beståndsdelar. 

5.1.1 Robinsons teori 

Enligt Robinson är ett av de mest grundläggande besluten inför sammanställandet av 

en bibliografi ”/.../ how the field is to be limited”.39 Det kan dock vara möjligt att 

avgöra detta först när man arbetat ett tag med insamlandet av material. Utforskandet 

av ämnet gör att man kommer underfund med hur stort, eller hur litet, området är. 

Kanske har ett alltför smalt ämne valts, vilket det finns utgivet sparsamt med litteratur 

om, och fältet får då lov att breddas för att det skall bli en meningsfull bibliografi. 

Robinson föreslår att begränsning av ett för omfattande ämne kan åstadkommas 

genom att en särskild tidsperiod väljs ut. Skall bibliografin istället gälla ett geografiskt 

område kan man minska ned på områdets area, dvs. välja exempelvis en viss kommun 

istället för ett helt landskap.40 

5.1.2 Redovisning av undersökningen 

Jag bestämde mig relativt tidigt för att begränsa ämnet för den bibliografi jag skulle 

sammanställa. Värmlands nation i Uppsala bildades 1660 och det finns alldeles för 

mycket material från dess 340-åriga existens för att en heltäckande bibliografi skall 

 
39 Robinson, 1979, s. 19. 
40 Robinson, 1979, s. 19 f. 
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hinna färdigställas under den angivna tid denna uppsats har till sitt förfogande. Jag 

valde att enligt Robinsons teori tidsbegränsa mitt ämne till en särskild period. 

”Litteratur om Värmlands nation i Uppsala från 1900 till 1999” förefaller vara en 

naturlig avgränsning, då det finns en så pass stor mängd litteratur att bibliografin ändå 

blir intressant och meningsfull. ”1900” skall utläsas som tryckåret 1900; litteraturen 

kan givetvis behandla något som hänt långt tidigare i nationens historia. 

Vad menar jag då med ”nationen”, ett synnerligen vitt begrepp? Jo, här innefattar 

jag t.ex. huset, nationsbostäderna, historik, händelser, evenemang och självklart 

medlemmarna. Titlar skrivna om eller av framstående medlemmar som t.ex. Erik 

Gustaf Geijer kommer inte att ingå i bibliografin; däremot är material som behandlar 

Geijer i hans egenskap av inspektor på nationen aktuellt. Litteraturen måste alltså 

innehållsmässigt ha ett tydligt samband med Värmlands nation. Ytterligare 

begränsningar, nämligen vad gäller mediatyper, redovisas nedan (se kapitel 5.4). 

5.2 Retrospektiv – löpande 
Ännu ett grundläggande beslut att fatta innan sammanställandet av en bibliografi kan 

börja är om den skall vara retrospektiv eller löpande. Valet dem emellan avgör helt 

bibliografins inriktning och omfattning. En retrospektiv bibliografi har ett tydligt 

bestämt datum, varefter senare utgivna dokument inte tas med i bibliografin. Denna 

tidsangivelse skall ej förväxlas med tidsbegränsningen beskriven ovan (se 5.1.1). Att 

välja en särskild tidsperiod är ju ett sätt att bestämma (och ev. begränsa) ämnet för 

den aktuella bibliografin. Väljer man däremot att göra sin bibliografi retrospektiv så 

har man valt ut en tidpunkt som enbart har att göra med de medtagna dokumentens 

utgivningsdatum. Detta slutdatum måste klart och tydligt skrivas ut i förordet eller 

liknande så att inga tveksamheter behöver uppstå. 

En löpande bibliografi kan sägas vara motsatsen till en retrospektiv. Den löpande 

är av periodisk art och publiceras en gång i veckan, månaden eller en gång om året. 

Dess slutdatum uppdateras för varje utgåva, vilket gör att de medtagna dokumenten 

alltid ska vara de nyaste inom sitt ämnesområde.41 Det kan dock vara svårt att 

garantera absolut aktualitet då utgivningen av en bibliografi styrs av flera olika 

faktorer och inte enbart av föresatsen att så snabbt som möjligt förse användarna 

med information om nya dokument. Att avsluta arbetet med en löpande bibliografi 

behöver inte upplevas som så slutgiltigt, då möjligheten finns att ”fylla på”. Enligt 

Krummel har de viktigaste verken i ett ämne en tendens att alltid komma ut när 

 
41 Robinson, 1979, s. 19 f. 
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bibliografin just är avslutad. Är den då löpande har ju bibliografen ännu en chans att få 

med dokumentet, exempelvis följande år.42  

Donald Davinson, på 1970-talet rektor vid School of Librarianship, på dåvarande 

Leed Polytechnic, beskriver i sin Bibliographic control (1981) vilken betydelse en 

väl fungerande nationalbibliografi har vid sammanställandet av en pålitlig retrospektiv 

bibliografi. En nationalbibliografi som utökats löpande genom åren är, om inte en 

förutsättning, så i alla fall en ovärderlig hjälp för att producera en heltäckande 

retrospektiv. Katalogen vid ett stort nationalbibliotek, vilket kanske dessutom tagit 

emot pliktleveranser, är också en guldgruva att leta i. Det är problematiskt att 

sammanställa retrospektiva bibliografier i sammanhang där det inte funnits en 

fungerande löpande bibliografi eller ett nationalbibliotek. Davinson nämner som 

exempel de forna kolonialstaterna, relativt unga nationer. Många av de bästa 

samlingarna finns inte alls kvar i landet utan förvaras i det före detta moderlandet.43 

5.2.1 Robinsons teori 

Metoderna för att sammanställa en bibliografi är likadana vare sig den är löpande 

eller retrospektiv. Enligt Robinson kan det dessutom vara aktuellt att komplettera en 

retrospektiv bibliografi löpande. Det måste klargöras tydligt vilket datum som är 

slutdatum för en retrospektiv bibliografi, oavsett vilket ämne den behandlar.44 

5.2.2 Redovisning av undersökningen 

Att sammanställa en retrospektiv bibliografi var det enda alternativet för min del 

eftersom det rör sig om ett begränsat arbetstillfälle, dvs. en magisteruppsats. Jag 

kommer inte fortsättningsvis att vara verksam med att bibliografera vilket utesluter en 

löpande bibliografi. Det datum jag valt som slutdatum är 31/12 1999, inga dokument 

utgivna därefter har tagits med. Motivet till att det blev just detta datum är endast den 

enkla anledningen att det kändes naturligt att hålla sig till enbart 1900-talet. Detta 

datum kan genom ämnesvalet anas redan i rubriken men fastslås definitivt enligt 

Robinsons anvisningar då det är tydligt angivet i inledningen till bibliografin. 

5.3 Selektiv – fullständig 
Att sammanställa en fullständig bibliografi i den betydelsen att det är en totalt 

komplett bibliografi där alla dokument t.ex. inom ett särskilt ämne ingår, får nog anses 

som i det närmaste omöjligt. Men med termen ”fullständig” menas här att inga 

 
42 Krummel, 1984, s. 28. 
43 Davinson, Donald, 1981, Bibliographic control, s. 34 f. 
44 Robinson, 1979, s. 19 f. 



 21

dokument avsiktligt ignorerats, det finns inga speciella urvalskriterier som vid en 

selektiv bibliografi. Till en selektiv bibliografi har vissa dokument valts ut, t.ex. 

beroende på storlek. Man har kanske valt att utesluta alla dokument som innehåller 

färre än tusen ord. 

Det finns naturligtvis bibliografier som för att vara meningsfulla måste vara 

fullständiga, t.ex. nationalbibliografier eller författarbibliografier. När det gäller en 

ämnesbibliografi brukar ämnets komplexitet eller mängden förekommande dokument 

få avgöra om bibliografin skall vara selektiv eller fullständig. Bl.a. Harmon 

rekommenderar dock att en ämnesspecialist som i hög grad är insatt i ämnet, 

författaren, tidsåldern eller vad det nu är som bibliografin behandlar, arbetar 

tillsammans med bibliografen. På detta sätt utelämnas förhoppningsvis inget viktigt 

material, och det finns ingen grogrund för förutfattade meningar eller snedvridning.45 

5.3.1 Robinsons teori 

Robinson menar att beslutet om selektivitet eller fullständighet fattas beroende på 

ämnesområdets storlek. En mindre bibliografi med ca 200−300 dokument behöver 

knappast vara selektiv. För att sammanställa en tillförlitlig selektiv bibliografi bör 

bibliografen vara mycket säker på sin sak eller allra helst ta hjälp av en ämnesexpert. 

Robinson varnar bibliografer för att ha förutfattade meningar. Att utesluta något 

dokument p.g.a. personliga fördomar eller åsikter är oacceptabelt.46 

5.3.2 Redovisning av undersökningen 

Jag har valt att endast ta med litteratur där information om nationen förekommer i 

omfattning av minst en sida. Detta kan tyckas vara en vag och ganska godtycklig 

definition. Jag anser dock att det har fungerat bra med denna urvalsprincip (en sorts 

”omvänd begränsning”) och jag har inte stött på några som helst svårigheter med att ta 

beslut om vilka dokument som skulle inkluderas. Syftet med detta minimikriterium är 

att presentera dokument där användaren kan läsa något konkret om nationen. 

Bibliografin innehåller således inte litteratur där Värmlands nation bara nämns, t.ex. vid 

uppräkning av Uppsalas nationer i olika sammanhang. Den är inte tänkt att vara en 

förteckning över alla de tillfällen då nationens namn omtalas. Den skall vara en lista 

där användaren kan hitta material som verkligen behandlar Värmlands nation, 

material där man kan läsa om något som definitivt rör nationen. 

Ämnet är ganska sammanhållet och enhetligt, en studentnation under en angiven 

tidsperiod, vilket inte har skapat några större problem. Det fanns inga motiv till att 
 

45 Harmon, 1989, s. 94. 
46 Robinson, 1979, s. 20. 
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göra några andra urval ur ämnet. Artiklar ur nationstidningen Wermlandus är 

bortvalda, tidskriften är emellertid inte medvetet ignorerad, utan förekommer med en 

huvudpost som markerar serien. Anledningen till att jag inte indexerat alla artiklar ur 

tidningen är att jag anser att jag inte skulle hunnit att utföra det på ett professionellt 

sätt under den begränsade tid som fanns till mitt förfogande. 

Min bibliografi är följaktligen selektiv, men jag vill kalla den selektiv till en viss 

gräns. Alla sidor av ämnet finns med, det saknas inga dokument från någon särskild 

underavdelning inom ämnet. Däremot har jag valt ut dokument som är så pass långa 

att innehållet är meningsfullt, dvs. de ”hinner” uttrycka någonting. 

Vad gäller Robinsons varning vill jag understryka att jag självfallet har arbetat 

med öppna sinnen, utan att ha några personliga urvalskriterier eller förutfattade 

meningar. 

5.4 Mediatyper 
ALAs (American Library Association) riktlinjer för sammanställandet av en 

bibliografi ”Guidelines for the Preparation of a Bibliography” (utarbetade av RUSA, 

Reference and User Services Association) framhåller i punkten 3.2 att tillgängliga och 

användbara dokument inom ämnesområdet skall innefattas i bibliografin. Det kan röra 

sig om böcker, tidskriftsartiklar, rapporter, manuskript, ljud- och videoinspelningar, 

webbsidor och hela sajter, filmer etc. Ett dokument som bibliografen inte sett 

personligen måste märkas ut.47 Harmon lägger i Elements of bibliography : a 

simplified approach (1989) fram ett lite försiktigare argument då han menar att 

bibliografen bör försöka inkludera de typer av media som är särskilt lämpliga för den 

tänkta användaren.48 

5.4.1 Robinsons teori 

De olika typer av material som skall ingå i en bibliografi kan t.ex. bestå av tryckta 

böcker och broschyrer, periodika, artiklar i periodika eller andra publikationer, 

manuskript och eventuellt filmer och grammofonskivor. Generella bibliografier, t.ex. 

nationalbibliografier, universalbibliografier eller bibliografier över litteratur inom en 

viss språkgrupp, innehåller nästan alltid enbart böcker samt kanske huvudposter för 

periodiska publikationer. I fallet specialbibliografier, dvs. exempelvis bibliografier 

över en särskild genre (lyrik, drama), böcker publicerade under en bestämd 

tidsperiod, olika kategorier av litteratur (bestsellers, översättningar), och 

 
47 http://www.ala.org/rusa/stnd_biblio.html (01−12−02) 
48 Harmon, 1989, s. 94. 
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ämnesbibliografier av alla de slag, beror det på i vilken form materialet publiceras. 

Inom framförallt de olika naturvetenskapliga områdena brukar periodika vara det 

vanligast förekommande, medan det inom humaniora publiceras fler monografier. 

Robinson menar emellertid att man inte skall generalisera, då motsatsen också före-

kommer flitigt. Vid beslut om vilka medietyper som skall ingå i bibliografin är idealet 

att inkludera alla sorter. Det är dock inte alltid praktiskt genomförbart.49 

Robinson räknar upp vilka sorters mediatyper som bör ingå i en bibliografi, men 

han har inga åsikter om hur detta kan ändra sig från fall till fall, och vad man då skall 

grunda sina beslut på. Ska man ta hänsyn till användarvänlighet t.ex.? Jag har därför 

valt att följa RUSAs och Harmons råd, då dessa var tydligare uttalade. Visserligen 

skriver Robinson att idealet är att inkludera alla slags mediatyper, samtidigt menar 

han att det inte är säkert att det går. Vissa ämnen har t.ex. enbart monografier att 

erbjuda. Jag har verkligen försökt leta rätt på olika slags material, men har bara träffat 

på några få typer inom mitt ämne. 

5.4.2 Redovisning av undersökningen 

5.4.2.1 Monografier och periodika 

Vad gäller mitt ämne så insåg jag snart att det inte finns så många olika mediatyper att 

välja bland. Jag har funnit monografier samt en slags periodika som givits ut i 

genomsnitt var femte år och enligt min bedömning kan kallas för årsbok, Nationen 

och hembygden. Vidare tidskriften Wermlandus, nationstidningen, som varje år 

utkommer med ett specialnummer, Vårhälsning. Denna lilla skrift har haft något 

skiftande titlar genom åren, dvs. den har ändrat huvud- och undertitlar i viss grad. Jag 

kommer hädanefter i denna uppsats att benämna den ”Vårhälsning” för enkelhetens 

skull (det är så den är känd på nationen). Vårhälsning har givits ut sedan 1936, vilket 

innebär att det nu finns en relativt omfattande serie. Min personliga åsikt är den att det 

är missvisande att kalla Vårhälsning för årsbok, då den är lite för tunn och enkel. 

Termen årsbok kan lätt associeras med ett gedignare arbete än den mindre skrift det 

är fråga om här. Jag har indexerat Vårhälsnings artiklar men inte Wermlandus 

artiklar. (se ovan 5.3.2) Vad gäller övriga svenska tidskrifter så har jag letat efter 

artiklar om Värmlands nation men inte hittat något. Jag finner det inte för troligt att det 

skulle stå något användbart i utländska tidskrifter, förutom möjligtvis i de finska 

vännationernas medlemsblad. 

 
49 Robinson, 1979, s. 21. 
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5.4.2.2 Rapporter och manuskript 

I RUSAs ”Guidelines for the Preparation of a Bibliography” omtalas rapporter och 

manuskript som mediatyper vilka bör finnas med i en bibliografi. Jag har dock inte 

funnit några som behandlar Värmlands nation med minst en sida, vilket ju är mitt krav 

när det handlar om informationsmängd. Det finns rapporter där Värmlands 

förekommer, t.ex. i tabeller över antalet studenter vid ett visst årtal, tillsammans med 

Uppsalas övriga tolv nationer. Dessa dokument har jag inte tagit med då syftet med 

min bibliografi inte är kvantitet, dvs. att den inte skall vara en förteckning över alla 

dokument där Värmlands nation överhuvudtaget nämns. Syftet med bibliografin är 

det innehållsmässiga, att finna fram dokument där man verkligen kan läsa något om 

nationen. Jag har sålunda följt RUSAs riktlinjer eftersom jag inte exkluderat rapporter 

p.g.a. dess medietyp, utan för att innehållet i dem inte motsvarat mina ämneskrav. 

5.4.2.3 Ljudinspelningar och filmer 

Jag har uteslutit ljudinspelningar och filmer av den orsaken att det inte finns några. De 

få som existerar är privata och förekommer bara i ett exemplar vilket gör att 

upplysningen om att de finns är oanvändbar och utan mening för användaren av 

bibliografin. Jag grundar mitt beslut på att RUSA menar att ”tillgängliga och 

användbara dokument” skall inkluderas.50 Även Harmon är av denna åsikt 

”/…/bibliografen bör försöka inkludera de typer av media som är särskilt lämpliga 

för den tänkta användaren”.51 Min tänkta användare har t.ex. inte tillgång till enskilda 

medlemmars videoinspelningar eller till den Cd-rom som i ett exemplar förvaras på 

nationens arkiv. Internet har man däremot tillgång till vid vilken uppkopplad dator 

som helst, var som helst, därför har jag tagit med de webbplatser som har anknytning 

till nationen. 

5.4.2.4 Genrediskussion 

Hör romaner då verkligen hemma i en bibliografi av det här slaget? Det kan man 

kanske opponera sig mot, tycka att det är lite oseriöst med fantasifull litteratur i en 

dylik sammanställning. Jag har emellertid valt att inkludera skönlitteratur. Orsaken är 

att de lite till åren komna monografierna, t.ex. Studenthavre. Uppsalabilder från 

80−90-talet (1918) av Sten Blad, eller Gustaf Meyers Studentliv i Uppsala för 

sextio år sedan (1930) är romaner med ett starkt inslag av memoarer och någon 

sorts faktaredovisning. Jag motiverar mitt val med att om denna typen av litteratur 

inte togs med skulle användaren missa en avsevärd mängd fantastiska tidsbilder av 
 

50 http://www.ala.org/rusa/stnd_biblio.html (01−12−02) 
51 Harmon, 1989, s. 94. 
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nationsverksamheten samt fakta som inte går att hitta någon annanstans. Titeln på 

bibliografin, ”Litteratur om Värmlands nation i Uppsala från 1900 till 1999”, indikerar 

ju att den innehåller just litteratur om Värmlands nation, inte någon särskild genres 

litteratur. Att skönlitteratur då skulle ignoreras kan jag inte se någon anledning till. 

5.4.2.5 Dagstidningar 

I frågan om dagstidningar skall inkluderas eller inte så har jag valt att utesluta dem. I 

de stora svenska tidningarna som t.ex. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

har jag vid en snabb kontroll i deras databaserade artikelsök inte funnit några artiklar 

om Värmlands nation. Vid en liknande överblick av den lokala dagstidningen Upsala 

Nya Tidning så omnämns nationen i genomsnitt en gång per år. Baserat på detta utgår 

jag från att det inte skrivs speciellt ofta om nationen i dess största ”hembygdstidning” 

Nya Wermlands-Tidningen heller. Att indexera dessa dagstidningar skulle bli en 

alldeles för stor arbetsinsats med klent resultat som följd. De mindre lokaltidningarna 

har inte artikelsök ur databaser, och att sitta och bläddra igenom årgång efter årgång 

av t.ex. Arvika Nyheter med kanske två artiklar som facit i handen är inte 

produktivt. 

Artiklar ur Uppsala studentkårs tidning ERGO är inte medtagna i bibliografin av 

lite annorlunda skäl. Visserligen skriver ERGO om Värmlands varje vecka, så där 

råder inga tvivel om vilka nummer man skall leta i. Däremot uppfyller inte ERGOs 

notiser mitt krav på en dokumentslängd på minst en sida. Dessa avsnitt om nationen är 

bara korta meddelanden i ett kalendarium. Förmodligen har det skrivits artiklar 

tidigare som skulle kunna vara aktuella för bibliografin. En indexering av ERGOs 

samtliga årgångar kunde dock pga. tidsbrist inte genomföras. 

5.5 Insamling av material 
Vid insamlingen av material till en planerad ämnesbibliografi så finns det två 

övergripande problem att brottas med, vilket ämne man än har valt. Det ena är hur 

böcker, broschyrer och tidskriftsartiklar som behandlar ämnet skall finnas fram samt 

hur man bäst ska arrangera dokumenten när man väl hittat dem. Detta menade den 

kände bibliografen A W Pollard, citerad i Davinsons bok Bibliographic control.52 

Davinson instämmer och påtalar också vikten av att göra en ordentlig plan, 

innehållande de punkter som tagits upp i föregående kapitel i denna uppsats, innan 

man sätter igång med själva sammanställningsarbetet. Han betonar även betydelsen 

av att verkligen tänka efter vilken användargrupp (”publik”) bibliografin vänder sig 

 
52 Pollard, A W, ”The arrangement of bibliographies”, 1950, citerad i Davinson, 1981, s. 154. 
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till. Detta skall genomsyra hela arbetet, särskilt när arrangemang och ordningsformer 

väljs.53 

Harmon anser att man måste vara noggrann med att söka efter dokument i alla 

möjliga källor och inte strunta i en av någon anledning. Annars uppnår man inte den 

grad av fullständighet man bestämt för sin bibliografi.54 

5.5.1 Robinsons teori 

Robinson förespråkar, precis som bl.a. Krummel och Harmon55, små katalogkort att 

registrera dokumenten på under arbetets gång. Där noteras alla uppgifter om 

dokumentet som sedan behövs när bibliografin väl skall sammanställas. Korten är 

lätta att handskas med när man sorterar och byter plats på de olika dokumentens 

bibliografiska poster innan den slutgiltiga versionen av bibliografin är klar. 

”The actual search for material should be pursued in as methodical manner as 

possible/.../”56 menar Robinson vidare. Han rekommenderar att man söker efter titlar 

i en mängd olika källor samt föreslår en särskild ordning för sökandet vad gäller 

retrospektiva bibliografier. Först bör man leta i katalogerna vid ett stort allmänt 

bibliotek, eller vid ett specialbibliotek vilket tillhandahåller litteratur om det eventuella 

ämne som bibliografin behandlar. I de fall där katalogerna inte redovisar periodiskt 

material måste sökandet även ske för sig i periodika. Det tidskrävande arbetet att 

sitta och leta efter artiklar i nummer efter nummer av de för bibliografin intressanta 

tidskrifterna behöver man emellertid oftast inte ägna sig åt, utan man kan använda sig 

av de publicerade periodikaindex som finns. Grundförutsättningen är ju dock att det 

alls existerar periodika som ägnar sig åt samma ämne som bibliografin. 

Potentiella källor är även nationalbibliografier och bibliografier över bibliografier 

samt specialbibliografier i samma eller angränsande ämnesområden. Robinson nämner 

som exempel att en bibliografi som skall sammanställas över ämnet ”statliga finanser” 

kanske kan dra nytta av titlarna som ingår i en redan utgiven bibliografi vilken 

behandlar ”bankväsendet”. Han påpekar också att ”It is impossible to eliminate all 

overlap between bibliographies just as it is impossible to draw a strict line between 

subjects of study”.57 

Listor på referenslitteratur längst bak i en monografi kan vara mer eller mindre 

omfattande, men det är trots allt en bra idé att kontrollera dessa, då de kan innehålla 

något användbart. En bibliograf bör också rutinmässigt bevaka bokrecensioner vilka 
 

53 Davinson, 1981, s. 155. 
54 Harmon, 1989, s. 97. 
55 Krummel, 1984, s. 106, Harmon, 1989, s. 96. 
56 Robinson, 1979, s. 32. 
57 Robinson, 1979, s. 34. 
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publiceras i tidskrifter inom ämnesområdet. En annan användbar källa kan förlags- 

och bokhandelskataloger vara. 

Det är bra att skriva en förteckning över alla källor som utforskats, särskilt vad 

gäller periodika som innehållit intressanta artiklar. Dessa kan sedan genomsökas 

regelbundet, om det rör sig om att skriva en löpande bibliografi. Det finns således 

många olika källor att ta hjälp av vid sökandet för att hitta aktuella titlar till den tänkta 

bibliografin. Bibliografen bör dock alltid ha som mål att verkligen finna fram 

dokumenten för att själv kunna examinera dem och därmed ytterligare öka 

bibliografins trovärdighet. 

Robinson påtalar att dokument som bibliografen inte sett i verkligheten bör 

märkas ut med en asterisk e. dyl. Betydelsen av att verkligen ha alla dokument för 

den tänkta bibliografin tillgängliga vid någon tidpunkt i sammanställningsarbetet för att 

personligen kunna examinera dem kan inte nog understrykas. En bibliograf bör inte 

lita på så kallade andrahandskällor, dvs. exempelvis förlagskataloger, tryckta 

bibliotekskataloger eller andra bibliografier. Det kan förekomma fel av diverse slag i 

dessa publikationer och risken är då stor att felen upprepas i den aktuella 

bibliografin.58 

5.5.2 Redovisning av undersökningen 

Jag gjorde i ordning en preliminär plan innan själva sammanställningsarbetet startade 

precis som Davinson föreslår. I denna plan ingick exempelvis att formulera 

användargrupp som bibliografin ska vända sig till, vilken kronologisk period 

bibliografin skulle behandla, vilka medier som skulle inkluderas, vilken slags 

arrangemang av posterna som skulle användas. Eftersom en av mina frågor med den 

här uppsatsen är hur man utformar en användarvänlig bibliografi (se 3.2) så uppfattar 

jag det som speciellt viktigt att hela tiden ha min tänkta användargrupp framför 

ögonen. Jag anser att det är en av förutsättningarna för att användarvänligheten ska 

bli en realitet. 

Vad gäller de rent praktiska direktiv som Robinson har angående insamling av 

material och registrering av dokumenten så känns de en aning ålderstigna nu år 2002 

med den nya teknik vi har till vårt förfogande. RUSA, vars riktlinjer är tjugotvå år 

modernare än Robinsons nämner inte något om just arbetet med att finna fram titlar till 

bibliografin. Detta medförde att jag stod mer eller mindre utan teoretisk hjälp vid 

detta moment i sammanställningsarbetet. På grund av detta har jag arbetat ”på egen 

hand”, men naturligtvis har mina beslut genomgående haft Robinsons teorier i åtanke. 

 
58 Robinson, 1979, s. 32 f. 
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Istället för att skriva för hand på små katalogkort har jag dragit ut papperskopior 

på LIBRIS katalogposter av de dokument som var aktuella för min bibliografi. Dessa 

papper har jag använt mest till stöd för minnet, som alternativ till anteckningar. Det 

var emellertid många intressanta titlar vilka ej förekom i LIBRIS, som exempel kan 

även nämnas alla artiklar ur Vårhälsning som självfallet inte finns indexerade i 

LIBRIS. Under hela tiden har jag därför skrivit in dokumentens poster allt eftersom i 

ett word-dokument och där har jag kunnat sortera och flytta om dem med lätthet. 

Det blir otroligt mycket omplaceringar och ofta omprövade beslut när man arbetar 

med själva sorterandet av bibliografin. Detta kommer jag återkomma till nedan vid 

beskrivningen av arrangemanget (se 5.6.2). 

Jag arbetade metodiskt i mitt insamlande av material och försökte beta av en 

källa i taget. Först började jag med att leta i LIBRIS59 och Disa60, vilket jag fortsatt 

med under hela arbetets gång. Då och då kommer man på nya sökord eller uppslag att 

pröva med, något man inte testat förut, kanske ett nytt tips som kommit upp. Det är 

naturligtvis en omöjlighet att redovisa allt jag sökt och hur jag hittat de olika 

dokumenten, men jag tänkte beskriva något litet som ett prov. Jag har sökt med alla 

möjliga sökord på ”frisök”, och även på ”ämnesord”. Som exempel på sökord som 

fungerat kan nämnas ”studentliv”, ”nationsliv”, ”Uppsalaminnen”, ”Värmlands 

nation” givetvis (men med tillägget ”Uppsala” så man inte hamnar i Lund). Jag har 

också sökt mer konkret efter författare, titlar etc. i de fall där jag hade lite mer fakta. 

Jag har tagit fram mängder av dokument som jag sedan tittat igenom för att se om 

det var något som motsvarade mitt krav på minst en sidas material om Värmlands 

nation. För att följa Robinsons riktlinjer så letade jag i bibliografier över bibliografier 

samt i specialbibliografier. Det fanns dock inte särskilt många sådana som behandlade 

mitt ämnesområde. Föreningen för Värmlandslitteratur och liknande sällskap ger 

visserligen ut en slags bibliografier, men där avses Värmland som landskap och 

litteratur om nationen förekommer endast i undantagsfall. Sökandet i 

tidskriftsdatabaser etc. gav inget resultat alls, Värmlands nation var inte omskrivet. 

Litteraturlistor längst bak i böcker o.dyl. är något jag använt mig ganska mycket 

av. Det rörde sig t.ex. om monografier som behandlade någon aspekt av Uppsala 

universitet eller någon av de andra tolv nationerna. Dessa listor gav mig vägledning 

om författare som kanske hade skrivit likartade böcker där möjligtvis Värmlands 

nation ingick. Jag hittade titlar som jag inte alls råkat på förut, och framförallt fick jag 

uppslag till nya sökvägar och idéer. 

 
59 http://www.libris.kb.se/ 
60 http://disaweb.ub.uu.se/cgi-bin402/chameleon?skin=uppsala&lng=sv  
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Jag har spenderat mycket tid på Värmlands nations bibliotek i Uppsala och 

bokstavligen sökt efter intressanta dokument, med mycket gott resultat måste 

tilläggas. Biblioteket innehåller det allra mesta som har skrivits om dess nation. 

Självklart finns alla nummer av den lilla skriften Vårhälsning där, och jag bestämde 

mig för att indexera dem eftersom de innehåller så många utförliga artiklar om 

nationen, t.ex. om verksamhet som nu är historia. Jag anser att det är litteratur vilken 

jag helt enkelt inte kunde bortse ifrån. Någon omfattande indexering har inte gjorts av 

Vårhälsning förut och om det är någonstans en sådan förteckning skulle höra hemma 

är det i denna bibliografi tycker jag. 

Den moderna tekniken med datorer, kataloger åtkomliga och sökbara via internet 

samt möjligheten att skriva ut dokument och dra fotokopior har medfört att jag inte 

följt Robinsons teorier ordagrant vad gäller arbetet med att samla in material till 

bibliografin. Jag har helt enkelt inte behövt arbeta såsom man gjorde för tjugotre år 

sedan, det finns många hjälpmedel nu som underlättat mitt sammanställande. Jag vill 

dock återigen poängtera att Robinsons anvisningar genomsyrat mitt tänkande ändå. 

Att arbeta metodiskt t.ex., har jag försökt följa och göra. 

Att i enlighet med Robinsons och RUSAs riktlinjer märka ut dokument som 

sammanställaren inte personligen sett, så kallade andrahandskällor, var aldrig aktuellt 

för min del då jag har haft alla dokument fysiskt tillgängliga vid sammanställandet av 

bibliografin. 

5.6 Arrangemang 

5.6.1 Robinsons teori 

Det är arrangemanget av de bibliografiska posterna som avgör om en enumerativ 

bibliografi står eller faller platt till marken skriver Robinson i sin Systematic 

bibliography/.../.61 Det är således av största vikt att välja ett arrangemang som 

medför att det insamlade materialet kommer till sin rätt, att det lyfts fram och 

presenteras på ett tillfredsställande sätt. Det är detta utformande som avgör om en 

bibliografi blir en otymplig boklista eller ett användbart och lättförståeligt 

referensverktyg, menar Robinson vidare. De absolut vanligaste 

arrangemangsformerna är: 

1 Classified. 
2 Subject classed (alphabetico-classed). 
3 Alphabetical subject and entry-word. 

 
61 Robinson, 1979, s. 41. 
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4 Annalistic. 
5 Alphabetical author and/or title. 
6 Dictionary. 
7 Place of origin.62 

Valet av arrangemangsalternativ bygger bl.a. på bibliografins eventuella ämne eller 

dess omfattning. Jag tänker här lite kort kommentera några olika arrangemangsformer 

men endast redogöra mer utförligt för de alternativ som enligt Robinson är aktuella 

för min typ av bibliografi. Jag har inte försökt mig på någon svensk översättning av 

termerna, utan använder Robinsons engelska. 

Classified: De bibliografiska posterna är insorterade i ett klassifikationsschema 

såsom Dewey, UDK eller SAB. Ett författar-, ämnes- eller titelindex är en nödvändig 

komponent, då det kanske inte alltid är helt självklart under vilken 

klassifikationsrubrik man skall söka en önskad titel. Alla poster är numrerade rakt av 

i nummerordning och har följaktligen ett specifikt nummer. Slår man i författarindexet 

får man reda på vilka ”nummer” en viss författare skrivit. Sedan kan man slå upp 

numret och således hitta den sökta titeln med en bibliografisk post som erbjuder 

användaren mer information och gör det möjligt att finna fram dokumentet, eller vad 

som nu önskas. (se mer om index nedan) 

Subject classed: Denna variant skiljer sig inte nämnvärt från ”classified”. 

Bibliografen sorterar in posterna under ämnesrubriker som han själv har valt. Ett 

egenkomponerat klassifikationsschema sålunda. Underavdelningar kan läggas till 

varefter de behövs för att göra indelningen tydlig och bibliografin enkel att använda. 

Jämförelse med t.ex. UDK-systemet visar att en bibliografisk post där kan behöva 

en rubrik med elva siffror, vilket leder till sju olika nivåer för att komma fram till det 

exakta ämnet, medan det i ett personligt författat system räcker med tre steg för att 

nå samma ämne. Vissa rubriker kanske samlar en mängd objekt och behöver därför 

delas upp i flera underrubriker, medan vissa får förbli odelade eftersom de bara har 

ett mindre antal poster. Denna ojämnhet har ingen betydelse; några avdelningar blir 

helt enkelt större, det är oundvikligt och spelar ingen roll. 

Nästa fråga är sedan hur dessa olika ämnesrubriker skall arrangeras på bästa sätt. 

Robinson beskriver både en logisk och en alfabetisk ordning. Den logiska är baserad 

på ämnets naturliga utveckling t.ex. Han jämför de två ordningsformerna med följande 

exempel för att illustrera hur olika resultatet blir beroende på vad man väljer. 
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Den strikt alfabetiska ordningen på rubriker och underrubriker gör att det hela 

blir förvirrat och inte så användarvänligt och effektivt som den logiska. Nuförtiden är 

dock de logiska och de alfabetiska ordningarna ofta kombinerade i en och samma 

bibliografi. Ämnesrubriker i alfabetisk ordning har underrubrikerna ordnade t.ex. 

geografiskt eller kronologiskt. I varje underavdelning är sedan posterna listade 

alfabetiskt efter författarens namn, vilket är vanligast förekommande, eller efter 

utgivningsår. 

Annalistic: Posterna sorteras in under respektive utgivningsår. Detta kan vara 

intressant när det gäller att undersöka t.ex. utvecklingen hos en särskild författare. 

Skillnaden mellan ”annalistic” och kronologiskt arrangemang är den att den förra går 

strikt efter publiceringsår, medan den senare ordnar efter den tidsperiod som 

 
63 Robinson, 1979, s. 46 f. 
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behandlas. I en bibliografi över en historisk period blir arrangemanget därför ganska 

naturligt kronologiskt, från det tidigaste årtalet till det senaste. 

Alphabetical author: Kan bara rekommenderas vid några få tillfällen. De 

bibliografiska posterna är listade alfabetiskt efter titel eller författarnamn. Robinson 

nämner Dictionary of anonymous and pseudonymous English literature (Halkett 

och Laing) som exempel på när det kan vara användbart med detta slags 

arrangemang. Syftet med bibliografin är att identifiera författaren till en bok där man 

är helt säker på titeln. 

Place of origin: Här är förlags- eller tryckorten det intressanta som styr. Denna 

ordningsform är endast lämplig vad gäller exempelvis dagstidningar och en del 

generell periodisk litteratur.64 

Om bibliografins ämne är sådant att publiceringsdatumet är något mycket 

grundläggande, t.ex. vid naturvetenskapliga ämnesområden, så bör de bibliografiska 

posterna arrangeras under varje rubrik efter datum, påpekar Robinson. Inom 

humaniora är det dock vanligare att datumet inte är av största betydelse, och då 

passar det bäst med alfabetisk ordning på posterna.65 

Index är absolut nödvändigt till bibliografier med mer än ca 50 poster. Ett 

författarindex skall alltid finnas med, där författarna räknas upp i bokstavsordning. 

Vid varje namn står angivet vilka av dokumenten han skrivit. Dokumenten anges med 

ett nummer; alla poster skall nämligen vara försedda med ett unikt nummer, som vid 

behov kan ha ett bokstavstillägg också. De olika ämnena/rubrikerna i bibliografin har 

sin egen bokstav. Om en rubrik har fått prefixet ”D” får alla poster som ingår i den 

kategorien också ett ”D” före sitt nummer, t.ex. ”D 47”. Användaren kan då se 

direkt i indexet vilken ämnesrubrik posten tillhör.66 

Andra önskvärda komponenter en bibliografi, i storlek och format motsvarande 

den jag åstadkommit, bör bestå av är t.ex. en inledning där området, omfattningen och 

syftet klarläggs. Vidare en förklaring av arrangemanget och hur bibliografin skall 

användas, samt en förteckning över förkortningar som förekommer.67 

RUSA framlägger liknande, om inte rent av samma, principer i sina riktlinjer (se 

punkt 4.21, 4.22, 4.23 och 4.25). Här står även att ”The organization of material 

should be suitable for the subject and the targeted users.” (punkt 4.11)68 

 
64 Robinson, 1979, s. 42 ff. 
65 Robinson, 1979, s. 54. 
66 Robinson, 1979, s. 73 f. 
67 Robinson, 1979, s. 75 f. 
68 http://www.ala.org/rusa/stnd_biblio.html (01−12−02) 
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5.6.2 Redovisning av undersökningen 

Det var inte särskilt svårt att välja arrangemangstyp för min bibliografi med dess 

specialiserade ämne. Det enda alternativet som jag anser vara passande är ”subject 

classed”. Jag har utarbetat ett eget klassifikationsschema innehållande tio olika 

ämnesrubriker vilka har ett varierande antal underrubriker. Arbetet med 

klassifikationssystemet var inte lätt och jag gjorde många ändringar och 

omgrupperingar. Rubriken ”Historik och allmänt om nationslivet” var från början två 

stycken, ”Historik” samt ”Allmänt om nationslivet”. Det visade sig vara svårt att dra 

gränsen till historik då allt nationsliv ju blir historik så småningom, men när? Efter tio år, 

femtio år eller åttio år? Och vad är ”historik”, är det något finare än ”vanligt” nationsliv 

eller? Nej, resonemanget höll inte så det fick bli en sammanslagning av de två 

rubrikerna. Sedan delade jag in ämnet ytterligare i underrubriker där var och en av 

dessa motsvarar ett decennium under 1900-talet. På detta sätt tror jag att det är lätt 

för användaren att få en överblick och att finna det objekt eller den tidsperiod som 

söks. 

Jag vill inte ha alltför många poster under en och samma rubrik eftersom det då 

blir besvärligt för användaren att hitta i bibliografin. Ämnena blir för breda och det är 

svårt att urskilja detaljer. Om man letar efter någon speciell händelse e.dyl. kan den bli 

onödigt komplicerad att hitta. Det vill jag definitivt undvika då jag strävar efter att 

utforma en sådan lättanvänd bibliografi som möjligt. Ju mer jag indexerade av 

Vårhälsning, ju mer måste jag göra om rubrikerna. Exempelvis kan en rubrik nämnas 

som från början hette ”Stipendieresor”. Det verkade som det ägt rum några sådana då 

och då, inte fler än att det räckte att samla dem under denna enda rubrik. Men det 

visade sig att Värmlands studenter åkt till flera olika platser och att det försiggick ett 

par olika resor varje år. Det blev snart en stor kategori som jag ville dela upp på något 

sätt. Jag skilde då ut ”Renhornsveckan” eftersom den är av en annan typ än de 

andra. Det är en kombinerad skid- och konferensresa som går till Årefjällen. Sedan 

delade jag upp resorna inom Sverige respektive utomlands. Resorna till Finland är de 

mest frekventa och placerades därför inte bara under en rubrik utan under tre olika, 

uppdelade efter de tre vännationer nationen årligen har utbyte med. Omdisponeringen 

förde med sig en bättre service till användaren då underrubrikerna leder till en 

tydligare bild av ämnet och möjliggör en mer detaljerad sökning. 

Att välja antingen alfabetisk eller logisk ordning på rubrikerna gick inte då båda 

sorterna skulle bli missvisande på sitt sätt. När jag provade att applicera alfabetisk 

ordning på alla rubriker så föll det sig t.ex. så att ”Biblioteket” och föreningen 

”Bridgeklubben” hamnade först i bibliografin medan ”Teologgruppen” och 

”Wermeslaget” (orkestern) kom sist. Däremellan befann sig bl.a. exempelvis 

”Historik och allmänt om nationslivet” samt huvudposterna för periodikan. Intrycket 
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blev mycket splittrat och det var inte lätt att få en god överblick av nationens 

verksamhet och föreningar. En logisk ordning av rubrikerna verkade inte heller 

självklar på något vis. Jag prövade olika lösningar och kom så småningom om fram till 

den slutgiltiga varianten. Jag beslöt mig för att ha fyra rubriker allra först som på något 

sätt känns grundläggande för hela nationsverksamheten, listade i en logisk ordning; 

”Nationsperiodika”, ”Nationshuset”, ”Medlemsförteckning”, samt ”Historik och 

allmänt om nationslivet”. ”Nationsperiodika” hamnade först av dessa därför att dess 

objekt bl.a. innefattar huvudposterna till Vårhälsning och Nationen och hem-

bygden. Resten av posterna är ju i hög grad tagna från dessa publikationer och det är 

informativt att kunna läsa huvudposterna före alla andra poster. Sedan valde jag att 

lägga två rubriker som har samröre med historiken; ”Speciella högtider, evenemang 

och tilldragelser” samt ”Om särskilda inspektorer och andra medlemmar”. Därefter 

följer ”Verksamhet på nationen” och ”Resestipendier” som har anknytning till just 

nationens verksamhet, och sist kommer ”Föreningar”, rubriken med flest 

underrubriker. Föreningarna har ju visserligen även de anknytning till nationen i allra 

högsta grad, men lever ändå ett något ”friare liv” och skiftar dessutom oftare än den i 

detta sammanhang så kallade ”verksamheten” som är mer stabil. Därav den aktuella 

uppdelningen. Underrubrikerna till ”Verksamheten...” och ”Föreningar” är ordnande 

alfabetiskt. En logisk ordning var uteslutet. Det går inte att bestämma några logiska 

villkor för dessa underrubriker. 

De bibliografiska posterna är sorterade i bokstavsordning efter författarens 

efternamn. I de fall där det inte finns uppgift om någon författare eller artikeln är 

skriven av en redaktion är posten listad på sin titel. 

Varje post har, som jag nämnt tidigare, fått ett specifikt nummer. Numreringen 

börjar helt enkelt från den första posten i bibliografin med nummer ett. I 

författarindexet räknas sedan författarna upp i bokstavsordning (efternamn, förnamn) 

följda av sina respektive nummer. 

5.7 De bibliografiska posternas utseende 

5.7.1 Robinsons teori 

Det sista beslutet Robinson tar upp gäller hur det bibliografiska materialet skall 

presenteras. Vilken slags modell skall man välja för de bibliografiska posterna, på 

vilket sätt skall författare, titel osv. visas? Robinson skriver inte särdeles mycket om 

de bibliografiska posternas utseende, men han ger i alla fall fem olika alternativ, varav 

två är exempel på deskriptiva poster. Då det rör sig om utländska standarder, 
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Robinson hänvisar till ”Anglo-American code rules”69, finner jag det inte relevant att 

redovisa hans förslag. Jag har valt att inte heller följa dessa föreskrifter utan istället 

rätta mig efter svensk standard (se nedan, 5.7.2). 

God bibliografisk layout menar Robinson kännetecknas av att det är en klart 

synlig skillnad mellan en post och en annan. Vidare att de olika komponenterna inom 

posten, t.ex. författare och titel är åtskilda och lätta att urskilja. Det skall vara enkelt 

att uppfatta rubriker och liknande. Detta åstadkommes genom att använda 

mellanrum, olika bokstavsstorlekar eller kanske kursiv stil vid vissa rubriker och 

komponenter.70 

5.7.2 Svensk standard samt Benitos direktiv 

Miguel Benito, lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås sedan 1974 samt författare till 

ett antal böcker om biblioteksarbete, definierar i sin Kunskapsorganisation (2000) 

bibliografisk referens 

/…/ som bibliografisk beskrivning avsedd att ingå i litteraturföreckning /…/ Varje referens avser 
hänvisning till ett dokument. Referensen skall innehålla tillräcklig information för att man skall kunna 
veta vilket dokument som avses.71 

Termen bibliografisk post är också ett vanligt uttryck för samma sak, och jag 

använder båda benämningarna i denna uppsats. Benito betonar vidare att det är 

mycket betydelsefullt att vara konsekvent vid utformningen av posterna. De uppgifter 

som nyttjas till posten är hämtade från olika slags källor, exempelvis äldre och nyare 

bibliografier samt litteraturlistor från diverse publikationer och dessa är ofta uppställda 

efter skiftande principer. När man sammanställer en ny bibliografi skall alla poster 

vara lika varandra, av samma typ. ”Det är väsentligt att redovisningen av de olika 

referenserna görs på samma sätt.”72 Detta är en slags konvertering. 

Posterna ser annorlunda ut beroende på vilket slags material de redovisar. Det 

som är aktuellt för min bibliografi är: monografier, tidskrifter och serier, bidrag i 

monografier, bidrag i tidskrifter och serier. Svensk standard SS 03 82 07 

Dokumentation – Bibliografiska referenser – Innehåll och utformning såsom den 

beskrivs i SIS-STG handbok 165, Bibliografiska referenser, fastställer hur 

posterna skall se ut. Jag finner det inte relevant att här redovisa hur alla de olika 

referenserna bör utformas, utan har valt ”bidrag i seriellt objekt (=tidskriftsuppsats 

 
69 Robinson, 1979, s. 22. 
70 Robinson, 1979, s. 79 f. 
71 Benito, Miguel, Kunskapsorganisation, 2000, s. 58. 
72 Benito, 2000, s. 58. 
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och liknande)” som exempel. En fullständig post för ett sådant dokument skall 

innehålla följande uppgifter: 

Primär upphovsman 

Titel 

Upphov 

Delbeteckning 

Deltitel 

Avgränsningar mot värdobjektet 

Värdobjektets titel 

Utgivningsår 

Volymnummer 

Siduppgifter73 

Med ”värdobjekt” menas värdpublikation, dvs. exempelvis den monografi ur vilken 

en artikel, ”ett bidrag” (dvs. en viss post) är hämtad. Applicerar vi detta på ett av de 

dokument som skall ingå i min bibliografi ser det ut som följer: Lindskog, Birger, 

Nationshusets utseende i olika perioder. // Vårhälsning. – 1970(35), s. 15–20. 

Dessa uppgifter ”/…/ är obligatoriska om dokumentet ger underlag till dem.”74 

Uppgifter som dock alltid måste ingå är titel, avgränsning mot värdobjektet (dvs. 

dubbla snedstreck //), värdobjektets titel, utgivningsår samt siduppgifter. En annan 

uppgift man väl i det närmaste kan kalla obligatorisk är ISSN, men i mitt exempel har 

dokumentet inget ISSN så jag kan följaktligen inte skriva något. Uppgifter som 

utgivningsort, förlag, omfång etc. är således inte obligatoriska. Det kan vara värt att 

notera att de heller inte är obligatoriska på monografiska objekt.75 

Det finns en miniminivå, ett minimiinnehåll som skall finnas med i varje bibliografisk 

referens. De olika komponenterna, vilka man nu väljer att ta med, redovisas i en 

speciell ordning: 

1. Titel och upphov 

2. Upplaga 

3. Vissa numeriska uppgifter om vissa typer av dokument 

4. Utgivning: plats, utgivare, utgivningstid 

5. Omfång och andra fysiska detaljer 

 
73 Hedberg, Sten, 1991, Bibliografiska referenser, s. 17. 
74 Hedberg, 1991, s. 12. 
75 t.ex. Hedberg, 1991, s. 14. 
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6. Serie som dokumentet ingår i 

7. Anmärkningar 

8. Standardnummer; pris och övriga anskaffningsvillkor76 

Som bibliograf kan man skapa sig en egen praxis vad gäller vilka uppgifter man väljer 

att ta med i posterna, samt även hur man skall presentera dessa. Denna praxis måste 

vara konsekvent och tydlig. Referenser till bidrag och delar, t.ex. artiklar ur 

tidskrifter, måste hållas isär så att det inte under några omständigheter går att blanda 

ihop det som avser dokumentet och det som avser värdpublikationen. 

Värdpublikationen skall kunna återfinnas i andra förteckningar, t.ex. 

bibliotekskataloger. Detta gäller naturligtvis för alla poster, ”/…/ det dokument som 

avses måste kunna identifieras utifrån de uppgifter referensen lämnar.”77 

Benito är av samma åsikt, han menar att utseendet på bibliografiska referenser 

kan variera beroende på t.ex. vilken målgrupp bibliografin riktar sig till. Det finns olika 

fullständighetsgrader, miniminivå, normalnivå, utförligare nivå m.fl. Viktigt att komma 

ihåg är att man i referenserna måste kunna identifiera de publikationer man anger, 

vilken nivå man än valt.78 

5.7.3 Redovisning av undersökningen 

Då målet med min bibliografi är att utforma den så användarvänlig som möjligt vill jag 

ha en enkel design på de bibliografiska posterna så att man med lätthet kan uppfatta 

informationen som erbjuds. Jag föreställer mig att de flesta i min användargrupp är 

mer eller mindre amatörer på informationssökningsområdet, amatörer i den 

bemärkelsen att de inte är yrkesverksamma som bibliotekarier eller bibliografer. Det 

måste alltså vara okonstlade poster, tydliga, utan alltför många ”extratecken” som 

streck och prickar. De kan gärna påminna om något man kanske är mer van att läsa, 

vilket leder mig till en utformning som liknar den som brukar förekomma i diverse 

litteraturlistor i olika sammanhang. 

Jag har kommit fram till en egen praxis vad gäller de uppgifter som skall vara 

med i referenserna samt hur jag tänker presentera dessa. För att redovisa min praxis 

anser jag att det är mest överskådligt att visa exempel på hur jag valt att behandla de 

olika sorters material som är aktuella i min bibliografi (förutom URL-adresser då de 

är så få). Jag kommenterar mina beslut i samband med de olika exempelposterna. 

 
76 Hedberg, 1991, s. 10. 
77 Hedberg, 1991, s. 11. 
78 Benito, 2000, s. 58. 
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”Bidrag i seriell publikation”: Lindskog, Birger, ”Nationshusets utseende i olika 

perioder”. Vh XXXV (1970) s. 15–20. 

Denna post kan vid en första anblick verka avvika ganska mycket från den som 

är utformad efter svensk standard vilken presenterats ovan (5.7.2). Tittar man 

noggrannare ser man dock att i mitt utförande ingår de uppgifter som är obligatoriska. 

Skillnaden är att jag ändrat designen såtillvida att jag valt att sätta artikelns titel inom 

citationstecken. Avgränsning mot värdpublikationen har jag valt att markera enbart 

med en punkt och ett mellanslag istället för med dubbla snedstreck. 

Värdpublikationens titel är kursiverad och dessutom förkortad eftersom den 

förklaras av förkortningsindexet i bibliografins förord. Volymnumret är placerat i 

anknytning till värdpublikationens titel istället för i parentes efter utgivningsåret. Detta 

beror på att numret är en framträdande del av värdpublikationens titel, det är 

dessutom skrivet med romerska siffror då det är en välkänd detalj av titeln. 

”Monografiskt objekt”: Meyer, Gustaf, Studentliv i Uppsala för sextio år 

sedan, (1930). 

I denna post ingår de uppgifter som måste finnas med, nämligen huvudtitel och 

utgivningstid.79 Vad gäller t.ex. standardnumret ISBN är dokumentet så gammalt att 

det inte existerar något. Att redogöra för det konstgjorda numret som LIBRIS i vissa 

fall lägger till i sin katalogisering anser jag vara helt onödigt. Denna information är ju 

endast ett påfund och inget som egentligen rör dokumentet. Rent utseendemässigt 

skiljer sig även denna post från svensk standard då jag valt att kursivera titeln. Min 

åsikt är att det gör ett mycket tydligt intryck och man ser direkt att detta handlar om 

en monografi och inte om en artikel i någon publikation. Eventuella undertitlar har jag 

skiljt från huvudtiteln genom ett mellanslag, kolon samt ytterligare ett mellanslag innan 

undertiteln börjar. 

”Bidrag i monografiskt objekt”: Wennerström, Eva, ”Några minnen från 

Värmlands nation 1928−1938”. Hågkomster och livsintryck av svenska män och 

kvinnor. 19 (1938) s. 434−442. 

De obligatoriska uppgifterna titel, avgränsning mot värdobjektet, värdobjektets 

huvudtitel, utgivningstid samt siduppgift80 är inkluderade i denna post. Avgränsningen 

mot värdpublikationen är även här markerad enbart med en punkt och ett mellanslag. 

Då huvudtiteln är kursiverad anser jag att det är en lagom och klar markering. De 

båda titlarna kan inte blandas ihop. I denna post precis som i de andra två har jag valt 

att placera utgivningsåret inom en parentes, detta beror på att jag finner det mest 

synligt på det viset. Det är lätt hänt att det ”försvinner” bland siduppgifter och andra 
 

79 Hedberg, 1991, s. 14. 
80 Hedberg, 1991, s. 18. 
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siffror annars. För att ha en genomgående design har jag alltså likaledes använt en 

parentes om årtalet i posten för monografiskt objekt även fast det kanske inte behövs 

där. 

För övrigt har jag citerat dokumentens titlar exakt, med eventuella konstiga 

interpunktioner, stavningar eller ord. Det är bara några enstaka poster jag lagt 

anmärkningar till, där det inte alls framgår av titeln vad dokumentet handlar om eller i 

de fall där man riskerar att missuppfatta titeln och tolka den till att handla om något 

annat. Exempelvis kan nämnas nr 100, Björn Sandborghs ”100-års-jubiléet 26/9 

1974.” där det är omöjligt att utläsa vad det var som firades, och en förklarande 

anmärkning därför är en nödvändighet. Efter siduppgiften har jag infogat ett 

mellanslag, sedan en parentes med anmärkningen. 

Allt enligt Robinsons riktlinjer har jag försökt åstadkomma en god bibliografisk 

layout. Jag har använt relativt stora bokstäver i rubrikerna samt markerat 

underrubrikerna ordentligt så att de skall vara lätta att urskilja. 

Jag har med min praxis haft för avsikt att följa standard så långt som möjligt, 

såsom förespråkas i Bibliografiska referenser.81 Jag har eftersträvat att utforma 

posterna enkelt men mycket tydligt. Ingen viktig information om dokumenten skall 

undanhållas, utan uppgifterna skall leda till att det önskade dokumentet går att finna 

fram. Min förhoppning är att posterna skall uppfattas som användarvänliga och 

trovärdiga, okonstlade men absolut inte ofullständiga. 

 
81 Hedberg, 1991, s. 11. 
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6. Slutdiskussion 

Arbetet med att undersöka hur man sammanställer en enumerativ bibliografi löpte 

relativt smidigt trots att det inte fanns särskilt mycket teoretisk litteratur eller 

praktiska anvisningar om förfarandet att tillgå. Att som metod välja att själv 

sammanställa en bibliografi för att förstå och klargöra de olika momenten och 

beståndsdelarna anser jag fortfarande är det enda realistiska alternativet för att kunna 

utföra denna undersökning på ett grundligt sätt. A M Lewin Robinsons Systematic 

bibliography : a practical guide to the work of compilation (1979) gav de 

teoretiska ramarna att arbeta utifrån. Fast verket är över tjugo år gammalt verkar 

åldern dock inte ha någon betydelse då grunderna för bibliografiskt arbete är 

desamma, nu som då. Naturligtvis har det praktiska arbetet underlättats väsentligt 

tack vare t.ex. datoriseringen. Det bibliografiska tänkandet är dock definitivt 

likadant, och måste så vara för att resultatet skall bli tillfredsställande. Det spelar ingen 

roll om man arbetar med en databaserad webliografi av senaste modell, har man inte 

det bibliografiska tankesättet med sig blir det inte en fullkomlig produkt. 

En möjlighet att göra en bibliografi heltäckande är att på ett eller annat sätt 

begränsa det ämne man valt. Minskar man ned ämnets vidd får man förmodligen 

bättre chanser att nå allomfattning. Man är heller inte tvingad att ändra grundidén om 

ämnesval alltför mycket. I mitt fall innebar det att jag valde bort dokument som var 

tryckta före år 1900, själva ämnet förblev dock oförändrat. Det handlade fortfarande 

om Värmlands nation i Uppsala. Det var enklare att hitta de allra flesta (jag vågar 

emellertid inte säga att jag funnit alla), dokument ifrån denna avgränsade tidsperiod. 

Tack vare de begränsningar jag gjorde i mitt ämnesval blev bibliografin heltäckande, 

något som jag tror skulle ha varit mycket svårt att genomföra om avsikten hade varit 

att förteckna allt publicerat material som finns från nationens bildande 1660. 

Selektivitet kan också vara en väg till att göra en bibliografi heltäckande. 

Selektivitet kan uppfattas som något negativt, att man medvetet valt bort vissa saker. 

Hur skall då den bibliografiska kontrollen kunna bibehållas? Men det behöver inte 

bara vara av ondo. Så länge man tydligt klargör för användaren vad som valts bort, i 

mitt fall artiklar ur nationstidningen Wermlandus, dagstidningar, ERGO samt 

dokument kortare än en sida, ska ingen behöva känna sig lurad. På grund av den 
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begränsade tid denna magisteruppsats har till sitt förfogande hann jag inte indexera 

årgångarna med Wermlandus. Hade jag försökt hade jag fått ett halvhjärtat resultat, 

alltså inte särskilt pålitligt. Det var då bättre att exkludera dessa artiklar och istället 

arbeta effektivt med t.ex. Vårhälsning. Genom ett beslut om selektivitet kan den 

bibliografiska kontrollen öka eftersom man kan ägna sig helt åt de dokumenttyper 

som valts ut. Dessa blir då seriöst undersökta och som följd blir bibliografin 

förhoppningsvis heltäckande. 

Tillvägagångssättet vid sammmanställningsarbetet av en enumerativ bibliografi är 

ett ganska outforskat område. Där det finns många råd och regler för arbetet med en 

analytisk bibliografi finns det nästan ingen enumerativ motsvarighet. Robinson skriver 

också mycket riktigt detta i förordet till sin bok.82 Det var därför tillfredsställande att 

det fungerade så utomordentligt bra att applicera Robinsons teorier på min 

undersökning. Genom att följa arbetsordningen fick jag med alla moment som 

bibliografering består av. Att göra upp en plan för arbetet var effektivt och gjorde 

projektet översiktligt. Det var heller inte alltför svårt för min del eftersom jag följde 

Robinsons riktlinjer. Jag bestämde ämne för bibliografin, ett ämne som modifierades 

med begränsningar ganska direkt. Användargruppen formulerades och beslut om att 

göra bibliografin retrospektiv samt selektiv fattades. Jag började utforska tillgången på 

material och bestämde sedan vilka mediatyper som skulle ingå. Dessa två moment 

utfördes dock egentligen mer eller mindre parallellt. Det ena var beroende av det 

andra. Vad gäller det praktiska förfarandet av insamlingen av material föreföll 

Robinsons direktiv vara lite omoderna. Vid denna punkt i sammanställningsarbetet 

stod jag utan teoretisk hjälp. Jag hade emellertid inga större svårigheter med detta, 

det viktigaste att hålla i minnet var att insamlingen skulle ske metodiskt. Det 

bibliografiska tankesättet som är det grundläggande (se ovan) kunde jag utläsa ur 

Robinsons bok och dra nytta av i mitt insamlingsarbete. Arrangemanget av posterna, 

hur bibliografin skulle vara uppbyggd, samt posternas utseende var nästa delmoment 

innan arbetet var färdigt. Jag återkommer till dessa delar lite senare.  

Att arbeta med de olika delarna av sammanställningen i denna följd var logiskt. 

Det tillförde dessutom att bibliografin blev genomarbetad anser jag. Jag kan inte se 

några fördelar med att ha vänt på ordningen eller tagit bort något moment. Om jag 

skall sammanställa en bibliografi igen kommer jag använda samma arbetsordning och 

jag kan rekommendera den till andra bibliografer. Det är väl ett betyg så gott som 

något? 

 
82 Robinson, 1979, s. 7. 
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Valet av arrangemang för materialet är mycket viktigt och det finns många olika 

sorter att välja på. För min del var det dock ett enkelt val, jag anser att det enda 

aktuella alternativet var ”subject classed”. Arrangemang enligt ämnesindelning med 

egen designad klassificering förefaller det enda tänkbara för ett sådant specialiserat 

ämne som detta rör sig om. Indelningen består av tio ämnesrubriker med varierande 

antal underrubriker. Detta ger rättvisa åt ämnet vilket är en grundläggande aspekt. 

Arrangemang enligt ett redan existerande klassifikationssystem finner jag helt 

orealistiskt då det med SAB skulle bli en enda rubrik för hela bibliografin (”särskilda 

studentkårer eller studentnationer”, ”Epib-cz”). 

Naturligtvis hade en kronologisk ordning kunnat vara intressant också, men frågan 

är då hur man skulle ha ställt upp materialet. Det hade kunnat delas in efter det årtal 

eller efter det årtionde den beskrivna ”händelsen” utspelade sig på. Jag anser inte att 

det är helt lyckat eftersom vissa dokument behandlar nationshuset eller medlemmar, 

och var skall man då sortera in dem? Att ha ett ”annalistic” arrangemang skulle varit 

mer motiverat, där ordnas posterna efter utgivningsår. Detta skulle kunna vara aktuellt 

vid en förteckning enbart över Vårhälsnings bestånd, då man lätt kan se vilka artiklar 

som ingår i vilket nummer. Det kan dock bli missvisande i min typ av bibliografi då 

ämnena inte framträder tydligt i ett ”annalistic” arrangemang. Det blir även svårt att 

söka historiskt då det bara är utgivningsåret som lyfts fram, inte den sökta tids-

perioden. Jag vill ju att det skall vara enkelt att i bibliografin hitta nationshistoria från 

någon speciell tid eller dokument från det område man är intresserad av. 

Att lista posterna alfabetiskt efter författarens efternamn verkar inte som ett 

effektivt alternativ. I och med att jag indexerade Vårhälsning innehåller bibliografin en 

mycket stor samling författare, de flesta står bara bakom ett dokument var. 

Sökbarheten i ett sådant arrangemang skulle bli obefintlig. Däremot har jag 

naturligtvis inkluderat ett författarindex som komplement till den ämnesindelade 

bibliografin. En indelning efter förlags- eller tryckort hade även den varit helt 

meningslös då orten i 99,9 procent av fallen är Uppsala. 

Utformingen av de bibliografiska posterna var mycket friare än vad jag trodde 

när jag började min undersökning. Detta var det enda momentet som Robinson i 

princip inte skrivit någonting om. Jag anser att det inte spelade någon roll då jag istället 

följde svensk standard vilken jag dessutom upplevde som mycket mer relevant. 

Vissa uppgifter måste alltid ingå i en bibliografisk post, en slags miniminivå. Utöver den 

är det sedan fritt för bibliografen att skapa sin egen praxis vad gäller vilka uppgifter 

man tar med i posten, samt hur man ställer upp dem. Man måste dock vara mycket 

konsekvent och tydlig med sin praxis. De olika uppgifterna man väljer att inkludera 

måste anges i en viss ordning inom posten. En del tecken vilka ingår i svensk 

standard, exempelvis ”//” som anger en avgränsning mellan ett bidrags titel (i t.ex. en 
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årsbok) och värdobjektets titel, kan man välja att plocka bort. Även här måste man 

naturligtvis vara mycket tydlig och särskilja dessa två titlar på något annat 

ändamålsenligt sätt. 

Användarvänlighet var något jag efterlyste i en av mina frågeställningar. Jag ansåg 

att det var eftersatt i den bibliografiska forskningen. Användarvänlighet är faktiskt ett 

ganska försummat kapitel i många bibliografier på det hela taget. Därför ville jag att 

min bibliografi framförallt, förutom att leva upp till de bibliografiska normerna 

givetvis, skulle vara enkelt och logiskt utformad. För att uppnå detta synnerligen 

viktiga mål förstod jag att det var något som måste beaktas från första början i 

sammanställningsarbetet. Jag formulerade den tänkta användargrupp som skulle 

nyttja min bibliografi, nämligen nuvarande och före detta medlemmar av Värmlands 

nation i Uppsala (samt andra intresserade). En sak de hade gemensamt tänkte jag 

mig, var att de flesta var amatörer på informationssökningsområdet, dvs. inte 

yrkesverksamma inom bibliotek eller bibliografering. Bibliografins arrangemang 

borde därför vara enkelt och basalt, inte tillkrånglat i onödan. De bibliografiska 

posterna behövde självfallet innehålla grundläggande fakta om dokumenten, men 

absolut inte någon form av extra information. Under hela arbetets gång bör man 

försöka att i stort som smått ha den tänkta användargruppen framför ögonen, vid 

varje beslut väga för- och nackdelarna för dem. 

Min förhoppning är nu att min ambition har lyckats så att bibliografin blivit en 

förteckning där användaren kan hitta dokument som verkligen konkret beskriver 

något om Värmlands nation. Bibliografin skall sedan fungera som en bro till LIBRIS 

eller någon annan bibliotekskatalog där det sökta dokumentet kan påträffas. 
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7. Sammanfattning 

Det finns olika sorters bibliografier och den typ det förmodligen forskats och skrivits 

minst om är enumerativ/systematisk bibliografi. Denna uppsats söker definiera 

begreppen och förklara speciella termer knutna till ämnet. En kort historik om 

företeelsen presenteras också. Enumerativ/systematisk bibliografi (i uppsatsen endast 

benämnd enumerativ) förtecknar dokument som räknas upp efter en viss ordning, ett 

system. Det finns många slags medier som kan ingå i en bibliografi, det behöver inte 

enbart vara ”böcker”. Periodika, Cd-skivor, LP-skivor, kassettband, videofilmer 

och Cd-rom är exempel på dokument som kan inkluderas i en bibliografi. 

Uppsatsens frågeställningar behandlar problem som hur en bibliografi blir 

heltäckande, vilka olika former att presentera resultatet som finns och hur en 

komplett bibliografisk post bör se ut. Vilket tillvägagångssätt som är bäst att använda 

vid sammanställandet av en enumerativ bibliografi, samt hur en användarvänlig sådan 

utformas är grundläggande frågeställningar. Metoden som använts för undersökningen 

har varit att praktiskt konstruera en enumerativ bibliografi för att på så sätt få en 

fördjupad kunskap och förståelse för förfarandet. Den teori som uppsatsen utgår ifrån 

är utarbetad av A M Lewin Robinson, och enligt honom består sammanställandet av 

sju element. Varje delmoment i undersökningen bygger på ett teoriavsnitt, respektive 

avsnitt presenteras i anslutning till redovisningen av den del i undersökningen som det 

hör ihop med. 

Undersökningen visar att Robinsons riktlinjer fungerar utomordentligt vid 

sammanställandet av en bibliografi, komplement erfordras dock vid utformandet av 

de bibliografiska posterna. Där har svensk standard istället använts, vilket föreföll 

betydligt mer relevant. En bibliograf kan emellertid till stor del bestämma själv över 

posternas utseende, så länge vissa obligatoriska fakta tas med. 

Det är fullt möjligt att göra en bibliografi i det närmaste heltäckande och en väg 

dit kan vara att begränsa det ämne man valt för bibliografin. Ämnet behöver inte 

förändras alltför mycket genom en avgränsning. 
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