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Thema-gruppens anbefalinger til Bogportalen 

Den danske Thema-gruppe har tidligere opstillet nedenstående konkrete mål for arbejdet med im-

plementeringen af Thema: 

Formål 

Danske bogudgivelser skal klassificeres i Thema for at: 

• Styrke handel med danske bogudgivelser på kort og langt sigt, lokalt, nationalt og interna-

tionalt 

• Skabe grundlag for en mere nuanceret statistik for det danske bogmarked 

Mål 

Alle udgivelser i dansk boghandel skal klassificeres i Thema. Det betyder at: 

• Ved udgangen af 2016 skal (90%) og ved udgangen af 2017 skal (100%) af alle titler som 

registreres i Bogportalen klassificeres i Thema. Ved udgangen af 2016 skal alle digitale ud-

givelser klassificeres i Thema. 

• Klassificeringerne skal have en sådan kvalitet, at de bidrager til at styrke handelen. 

Midler 

• Et intuitivt og selv-validerende klassifikationsmiljø stilles til rådighed på de systemer, som 

skal benyttes ved klassificering herunder særligt Bogportalen og hos Publizon. Et udvalg af 

forhandlere og boghandlere interviewes primo 2017 om deres oplevelser og vurderinger af 

klassifikationsmiljøerne. 

• Et udvalg af forhandlere interviewes primo 2017 om deres oplevelser af kvaliteten af klassi-

fikationerne. 

På et møde i Thema-gruppen den 4. december 2017 gennemgik gruppen sit notat om evaluering af 

implementeringen af Thema fra februar 2017. Boghandlerforeningen har oplyst, at ca. 1/3 af de or-

dreoptagende udgivelser i Bogportalen er uden Thema-koder pr. december 2017. 

Anbefalinger

Med henblik på forbedring af kvantiteten af titler med Thema-klassificering opfordrer den danske 

Thema-gruppe til, at: 

http://danskeforlag.dk/sites/default/files/035a_NOTAT_Evaluering af implementeringen af Thema_28-02-17.pdf
http://danskeforlag.dk/sites/default/files/035a_NOTAT_Evaluering af implementeringen af Thema_28-02-17.pdf
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1. det hurtigst muligt i Bogportalen gøres obligatorisk at klassificere i Thema. Af hensyn til visse 

boghandlerkæders systemer har det været nødvendigt med en overgangsperiode, hvor 

begge klassifikationssystemer (Boghandelens Varegrupper og Thema) blev benyttet. Fra 1. 

marts 2017 konverteres alle Thema-koder i BogInfo-databasen automatisk til Boghandelens 

Varegrupper, således at det kun vil være nødvendigt for forlagene at klassificere i Thema. 

Bogportalen har tidligere oplyst, at man var villig til at gøre Thema-klassificering obligatorisk. 

For at sikre, at alle de boghandlere, der fortsat har behov for det, får oplyst en varegruppe, 

vil den bedste løsning være et krav om tildeling af Thema-kode, samt at Bogportalen imple-

menterer Boghandlerforeningens oversættelse, der skal udløse en automatisk tildeling af va-

regruppe ud fra oversættelsen. Herved vil der også komme varegrupper med på alle faktu-

raer. 

2. alle titler med udgivelse fra 1. september 2015 og frem til det gøres obligatorisk med Thema-

klassificering i Bogportalen, som ikke har fået en Thema-kode, skal oversættes fra DK5 til 

Thema. DBC har tilbudt at oversætte, ligesom de tidligere har oversat bagkataloget tilbage til 

1990. DBC har oplyst, at en oversættelse af de titler, som er udgivet i perioden 1. september 

2015 til februar 2017 (hvor tilbud blev indhentet) vil koste 17.600 kr. ex moms. Dertil kom-

mer de titler, som ikke har fået Thema-koder i perioden fra februar 2017 til det gøres obliga-

torisk at indsætte en Thema-kode. Thema-gruppen opfordrer til, at Bogportalen bestiller og 

finansierer oversættelsen, således at det er sikret, at alle aktuelle titler på Bogportalen har 

en Thema-kode. 

Med henblik på forbedring af kvaliteten af Thema-klassificeringen opfordrer den danske Thema-

gruppe til, at: 

3.  Bogportalen linker til vejledningen i den basale brug af Thema-koderne de steder, hvor forla-

gene skal vælge koderne  

4.  Bogportalens interface giver uploaderen automatiseret konstruktiv feedback, mens uploade-

ren arbejder med koderne: fx undgå redundante koder (fx JP og JPS), eller opfordre til, at hvis 

man har markeret, at man udgiver en børnebog, at man så også sætter læsealder på, eller 

anbefale mere end én kode, men ikke for mange etc. 


