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Inledning 

I indelningen till sin bok Kunskapsorganisation skriver Miguel Benito att 
”kunskapsorganisation kan definieras som konsten att organisera kunskapen så 
att den kan återfinnas”.1 Detta är grunden för varje katalogisatör och grunden 
för denna uppsats. Att finna relevant information som i sin tur leder till ny 
kunskap är kanske det viktigaste och mest grundläggande uppgiften för ett 
bibliotek. Men kan dagens katalogisering leva upp till högt ställda krav på att 
finna relevant information? Håller dagens katalogiseringsformat jämna steg 
med teknikutvecklingen för att ge optimal service åt användaren? 

Det finns många frågor att ställa till dagens bibliotek när det gäller utveck-
lingen inom katalogisering, men alla frågor kan omöjligt besvaras i denna 
uppsats. En strävan är dock att synliggöra de utmaningar biblioteken idag står 
inför inom katalogiseringen med en alltmer ökande informationsmängd och 
med en teknikutveckling i ständig förändring. Dagens tekniska lösningar har 
t.ex. givit möjligheten för användarna att sitta hemma och söka bibliotekens 
material via nätet. Detta tillsammans med att en stor mängd material inte är 
direkt tillgängligt i öppna hyllor ställer större och större krav på de biblio-
grafiska posterna att vara så fullständiga och innehållsrika som möjligt, så att 
användaren kan avgöra om materialet är relevant eller inte. De tidigaste biblio-
tekskatalogernas uppgift var i första hand att förteckna ett biblioteks bestånd i 
vilka man i stort sett var tvungen att känna till namnet på den person som 
författat ett visst material för att hitta övriga uppgifter i katalogen. Idag ser 
förutsättningarna annorlunda ut och man behöver inte i lika hög utsträckning 
känna till t.ex. författare eller titel på det material man söker. Men 
utvecklingen går relativt sakta och övergången från katalogkort till digitalt 
format kan fortfarande sägas pågå, då det bibliografiska formatet ännu har 
många karaktärsdrag kvar från den gamla kortkatalogen. 

                                                 
1 Benito, Miguel, 2001, Kunskapsorganisation. En introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering, s. 7. 
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Den långsamma utvecklingen kan skönjas extra tydligt i Sverige då det 
gäller en av de viktigaste händelserna inom katalogiseringssketorn de senaste 
åren, nämligen rapporten från International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA), som går under namnet Functional Requirements for 
Bibliographic Records (FRBR), publicerad 1998. Beslutet att sammanställa en 
ny modell för de bibliografiska posterna fattades i augusti 1990 i Stockholm 
där IFLA:s Division of Bibliographic Control organiserade ett seminarium. 
Ännu idag, drygt 13 år senare, har inte den nya modellen som IFLA lanserade 
1998 implementerats mer än på experimentstadiet. Syftet med rapporten och 
den nya modellen var bl.a. att tydligare definiera de enheter, eller entiteter, en 
bibliografisk post innehåller och anpassa posterna för flera typer av media, 
samtidigt som de på ett bättre sätt skulle anpassas till användarens behov. Det 
vanligaste svaret på varför denna process tagit så lång tid att genomföra är att 
den är så komplex och därigenom kostnadskrävande. En befogad fråga man 
dock kan ställa är vilka stora fördelar, i proportion till det långa utvecklings-
arbetet, de nya bibliografiska posterna för med sig? 

En annan viktig fråga för dagens katalogisering är i vilken förpackning de 
bibliografiska posterna ska lagras och presenteras. Det nuvarande MARC-
formatet (MAchine Readable Cataloging) som utvecklades i mitten av 1960-
talet för att massproducera katalogkort, har under de senaste åren allt mer 
kritiserats för att inte längre vara det mest optimala formatet för det alltmer 
breda spektrum av media som idag katalogiseras. Andra, främst de som ut-
vecklar MARC-formatet, anser att de senaste förändringarna i formatet nu 
motsvarar de förväntningar man ställer på ett modernt katalogiseringsformat. 

Parallellt med diskussionerna om FRBR-rapporten och MARC-formatet 
har även frågor väcks om hur den nätbaserade bibliotekskatalogen, ofta be-
nämnd Online Public Access Catalogue (OPAC), ska vara utformad för att 
betjäna användarna på bästa sätt. De riktlinjer som utarbetas för denna typ av 
katalog är därmed mycket beroende av FRBR-rapporten och utvecklingen av 
bibliografiska format. 

Som synes befinner sig dagens katalogisering inför fler viktiga övervägan-
den och denna uppsats ska försöka ge en bild av den senaste utvecklingen på 
området och belysa den debatt som förs. 

Syfte, mål och begränsningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva utvecklingen inom katalogiseringssektorn 
under de senaste åren och utifrån denna beskrivning även försöka göra en bild 
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av den kommande utvecklingen. Startpunkten i undersökningen är IFLA:s 
FRBR-rapport från 1998 som kan sägas vara en viktig vändpunkt inom 
katalogisering. Sedan 1990-talet har även utvecklingen inom informations-
teknologin påverkat många områden inom bibliotekssektorn och intresset i den 
kommande uppsatsen blir att försöka se hur katalogiseringen har påverkats av 
denna utveckling. Tyngdpunkten kommer att ligga både på den elektroniska 
publicerade och på den traditionella pappersbundna informationen. 

Uppsatsen gör inga anspråk på att täcka alla de frågor som rör debatten 
eller forskningen inom katalogiseringsområdet. Fokus ligger främst på IFLA:s 
FRBR-rapport (första kapitlet), utvecklingen av bibliografiska format (andra 
kapitlet) och utvecklingen av nätbaserade kataloger (tredje kapitlet). 
Uppsatsens undersökning fördjupar sig t.ex. inte i utformandet eller för-
bättringar av katalogiseringsregler, klassifikation eller indexering. 

Viktigt att framhålla är att undersökningen i första hand är en presentation 
av den pågående forskningen och därför inte primärt ska mynna ut i någon 
eventuell lösning av den problematik som framkommer. 

Frågeställningar 
För att begränsa uppsatsens ambitioner presenteras här ett antal 
frågeställningar som undersökningen främst kommer att utgå ifrån och försöka 
besvara. Den första frågeställningen ska ses som utgångspunkten för de övriga 
frågeställningarna, vilka begränsar undersökningen. 

Var står dagens katalogisering och hur ser framtiden ut inom området utifrån 
rapporter, forskning och debatt? 

Vilka experiment har genomförts för att försöka implementera IFLA:s FRBR-
modell i bibliotekssystem? Vilka resultat framkom? 

Anser forskare och sakkunniga att IFLA:s FRBR-modell är ett steg framåt för 
katalogiseringen och biblioteksanvändarna? Vad säger forskningen och 
debatten? 

Vilka förändringar har MARC-formatet genomgått de senaste åren och hur har 
förändringarna förhållit sig till den övriga teknikutvecklingen? Och på 
vilket sätt kan ett uppmärkningsspråk som XML påverka de bibliografiska 
formaten? 

Vilka förslag har presenteras för utformandet av nya Online Public Access 
Catalogues (OPAC:s) och vad innehåller IFLA:s riktlinjer? 
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Material 
Det material som kommer att undersökas i uppsatsen är de senaste forsknings-
resultaten inom katalogisering, nationellt (i den mån det förekommer) som 
internationellt. Materialet utgörs främst av artiklar ur katalogiseringstidskrifter. 
Bakgrundsinformationen till forskning kommer också främst att hämtas från 
artiklar men också från några enstaka monografier som mer ingående 
behandlar olika områden inom ämnet. 

Idag finns en stor mängd litteratur i ämnet Information organization, även 
benämnt Knowledge organization. Den bok som på senare tid kanske har väckt 
störst uppmärksamhet inom bibliotekssektorn är Elaine Svenonius The Intel-
lectual Foundation of Information Organization (2000). Som titeln anger är det 
en bok om den intellektuella grunden för informationsorganisation. Efter ett 
introduktionskapitel om informationsbegreppet går Svenonius metodiskt 
igenom målen för den bibliografiska katalogen. Genomgången går från 
Antonio Panizzis regler via Parisprinciperna till IFLA:s FRBR-rapport från 
1998. Hon fördjupar sedan resonemanget om de olika bibliografiska enheterna 
och vilket språk som används för att konstruera bibliografiska poster i 
katalogsystem. 

Uppsatsen tar främst upp forskningsartiklar och debattinlägg, men ett 
större arbete som behandlar XML:s framtid inom bibliotekssektorn är värd att 
nämna, nämligen Dick R. Millers och Kevin S. Clarkes Putting XML to Work 
in the Library (2004). Boken ger inledningsvis en orientering i 
uppmärkningsspråket XML och går sedan djupare in på vilka fördelar som 
finns med att bibliografiska format baseras på XML. Ett centralt kapitel 
behandlar författarnas kritik av MARC-formatet och till viss del även delar av 
de angloamerikanska katalogiseringsreglerna (AACR). Bokens sista del är en 
presentation av författarnas arbete med att utveckla ett nytt XML-baserat 
format för Stanforduniversitetets medicinska bibliotekskatalog. Bokens 
specifika inriktning mot bibliotekssektorn kommer troligen att resultera i att 
den blir ett standardverk för katalogiseringsutvecklare för bibliotekskataloger 
den närmaste tiden. 

Metod 
Uppsatsen utgörs av en kvalitativ undersökning av den senaste forskningen och 
debatten inom katalogiseringsområdet. Resultat och åsikter som har presen-
terats i artiklar och rapporter analyseras och ställs mot varandra för att försöka 
utröna hur forskare och sakkunniga ställer sig till de viktigaste frågorna inom 
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området. Varje huvudkapitel i uppsatsen inleds med en kort bakgrunds-
beskrivning till utvecklingen inom olika delområden. Detta görs för att förklara 
specifika termer och begrepp, men också för att understryka i vilken kontext 
det aktuella delområdet är tänkt att betraktas.  Den kvalitativa metoden i under-
sökningen utmärks av att ett begränsat antal texter beskrivs och analyseras för 
att utifrån dem dra mer generella slutsatser.2 Definitionen av metoden kommer 
att hållas på denna generella nivå för att i viss mån undvika att metoden ska 
överskugga undersökningens viktigaste beståndsdel – sakfrågorna. Den 
kvalitativa metoden har valts för att den är att föredra vid mer ingående studier 
av specifika företeelser som ingår i en process.3  

Undersökningen har också en karaktär av argumentationsanalys då olika 
forskares resultat och åsikter ställas mot varandra. Men det handlar här om en 
något modifierad argumentationsanalys, där endast eventuella teser och argu-
ment presenteras utan att fullföljas av en djupare analys av argumentationens 
art. 

Teoretiska utgångspunkter 
Under den relativt korta tid biblioteks- och informationsvetenskap varit en 
akademisk disciplin har de teoretiska utgångspunkterna erhållits från många 
angränsande ämnen, och då främst från den samhällsvetenskapliga sfären. 
Biblioteks- och informationsvetenskap har därför blivit betraktat som ett tvär-
vetenskapligt ämne där kombinationen av ämnen har öppnat många nya 
möjligheter, men samtidigt även gett upphov till en debatt om ämnets position 
och ställning inom den akademiska forskningen. Traditionellt har biblioteks-
ämnet varit nära sammankopplat med humanistisk forskning och teoribildning. 
Under andra hälften av 1900-talet med den snabba teknologiutvecklingen har 
förutsättningarna för biblioteksverksamheten radikalt förändrats och det 
akademiska ämnet har därför under de senaste åren ofrånkomligt påverkats av 
denna utveckling. Ett tidigt uttryck för den nya inriktningen inom ämnet var 
den framväxande bibliometriska forskningen som utnyttjade datorns 
möjligheter för att sammanställa modeller för relationerna mellan forskare och 
deras forskning inom olika akademiska discipliner. 

                                                 
2 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 78 f. 
3 Danermark, Berth m.fl., 2003, Att förklara samhället, s. 281. 
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Inom forskningen i katalogisering, som ofta benämns kunskapsorganisa-
tion, går de teoretiska utgångspunkterna tillbaka till de första biblioteks-
verksamheterna i Europa. Det mest påtagliga avtrycket gjorde den person som 
brukar benämnas ”den moderna katalogiseringens fader”, Antonio Panizzi, i 
mitten av 1800-talet genom att lägga fram de grundläggande kraven för den 
bibliografiska katalogen: 

No catalogue […] can be called ‘useful’ in the proper sense of the word, but one in which 
the titles [i.e. entries] are both ‘accurate,’ and so ‘full’ as to afford all that information 
respecting the real contents, state, and consequent usefulness of the book which may 
enable a reader to choose, from among many editions, or many copies, that which may 
best satisfy his wants, whether in a literary or scientific, or in a bibliographical point of 
view.4

Detta mycket tydliga och direkta krav är ett resultat av en pragmatisk 
inställning som i stort sammanfattar organisationsarbetet på ett bibliotek även 
idag. 

Ett stort inflytande på den internationella katalogiseringsverksamheten har 
Charles Ammi Cutter givit genom publicering av sina katalogiseringsregler 
från 1876. Många av de regler och principer han formulerade ingår i dagens 
angloamerikanska katalogiseringsregler, som är de mest använda runt om i 
världen. I Cutters regler ges biblioteken direktiv för hur de ska skapa deskrip-
tiva register för böcker och hur de ska tillämpas för att användarna lätt ska 
finna de böcker som omfattar vissa ämnen. Hans tillvägagångssätt att skapa 
ämnesuppslagsord blev sedermera grunden för det mest använda ämnesords-
systemet, Library of Congress Subject Headings (LCSH).5

Cutters regler kom under mitten av 1900-talet att vidareutvecklas, bl.a. av 
Seymour Lubetzky, Eva Verona och Andrew Osborn. Lubetzkys idéer startade 
en process där katalogen gick från att vara en inventarielista för böcker till att 
mer och mer bli ett verktyg för att finna specifika verk och ämnen i Cutters 
anda. Verona förstärkte denna utveckling genom en uppsättning principer och 
Osborn skapade redskap för återvinning av bibliografisk information.6

I slutet av 1900-talet blev auktoritetskontroll av bibliografisk information 
en allt mer viktig del av katalogen och denna utveckling framtvingade en 
bredare forskning kring relationerna mellan bibliografiska poster. Denna forsk-

                                                 
4 Smiraglia, Richard P., 2002, ”The Progress of Theory in Knowledge Organization”, s. 333. 
5 Arvidsson, Catharina & Janson, Magdalena, 2001, Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från 
medeltid till nutid. Sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv, s. 12 f. 
6 Smiraglia, 2002, s. 336. 
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ning företräds främst av Barbara B. Tillett, Arlene Taylor och Elaine 
Svenonius. Tillett kan sägas ha startat en ny trend inom kunskaps-
organisationen genom sin avhandling Bibliographic Relationships. Toward a 
conceptual structure of bibliographic information used in cataloging (1987). 
Tilletts grundtanke var: ”no document is an island”, och försökte klassificera 
och kvantifiera alla de möjliga bibliografiska relationerna i Library of 
Congress katalog för att utöka navigationsmöjligheterna bland ämnen och 
verk.7 Taylor fann Tilletts forskning relevant men såg ett stort problem med att 
de bibliografiska posterna för upphov ofta var inkonsekventa, vilket medförde 
brister i relationerna. Taylors förslag var att utveckla auktoritetsregister så att 
tanken bakom de bibliografiska relationerna kunde efterlevas. 

Samtidigt undersökte Svenonius möjligheterna att förbättra och utöka rela-
tionerna och formulerade 1992 ett förslag: 

A library catalog in addition to distinguishing unlike bibliographic entities must also 
collocate and otherwise relate like entities. The failure to do so is a failure in recall […]. 
An entity in the bibliographic universe is not an island unto itself but is connected to other 
entities in a variety of constellations and relationships. In order for a user to navigate the 
bibliographic universe to a desired end, a map is needed to show how entities are 
clustered and where the pathways are between and among them. Such a map would depict 
the collocating relationships specified by the second objective of the catalogue and it 
would show other bibliographic relationships as well.8

Svenonius utvecklar senare tankegångarna kring de bibliografiska relationernas 
betydelse ytterligare i The Intellectual Foundation of Information Organi-
zation, som tidigare nämndes. Svenonius teorier och den nya teoribildning som 
kan sägas ha tagit form i och med IFLA:s publicering av Functional Require-
ments for Bibliographic Records, kommer att presenteras mer utförligt i under-
sökningsdelens första kapitel. 

Den skillnad som är skönjbar i forskningen och teoribildningen inom 
katalogiseringsområdet mellan Panizzis 1800-tal och dagens elektroniska 
tidsålder, är att dagens forskare i allt högre grad avslutar sin undersökning vid 
teorin. Panizzis och Cutters regler och principer var ofta formulerade i en 
pragmatisk anda som hade genomförandet i åtanke redan på idéstadiet. I 
dagens informationsteknologiska biblioteksmiljö har olyckligtvis forskarna, 
som i hög utsträckning är bibliotekarier, begränsade kunskaper om 
genomförandet av sina teorier i praktiken. Den klyfta som de senaste 

                                                 
7 Smiraglia, 2002, s. 340. 
8 Svenonius, Elaine, 1992, ”Bibliographic Entities and their Use”, s. 11 f. 
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decennierna har bildats mellan bibliotekarier och t.ex. systemvetare i 
utvecklingsarbetet av nya effektivare bibliotekskataloger är givetvis beklagligt. 
Ett trendbrott representerar Dick Millers och Kevin Clarkes nya bok Putting 
XML to Work in the Library, vilken tidigare nämndes. Här framförs tanken att 
bibliotekarien och t.ex. systemvetaren ska närma sig varandra och få en större 
förståelse för varandras problem i utformandet av en elektronisk katalog.9 
Denna uppsats kommer därför att försöka beakta ämnets tvärvetenskapliga 
tradition genom att i så hög grad som möjligt försöka belysa de praktiska 
problem de teoretiska utgångspunkterna för med sig.  

Inledning till kunskapsorganisation och katalogisering 
Som klargjordes tidigare kommer inte uppsatsen att behandla alla aspekter av 
katalogisering, men här följer ändå en kort orientering i ämnet. 

Termen kunskapsorganisation är en förvirrande term då den indirekt ut-
trycker en värdering av materialet. Kunskap är ett ord som många uppfattar 
som abstrakt och högst subjektivt och inte något man kan hantera och 
organisera likt fysiska dokument. Benitos definition, som citerades på sidan 2, 
att kunskapsorganisation är konsten att organisera kunskapen så att den kan 
återfinnas uttrycker att kunskapen är något som i allra högsta grad kan 
organiseras och hanteras. Hur kunskap ska definieras och användas i detta 
sammanhang är på sätt och vis sammankopplat med definitionen av begreppet 
information. Information kan också betraktas som något abstrakt och högst 
subjektivt men har en lägre grad av värdering, då information inte på samma 
sätt som kunskap förutsätts innehålla ett sanningsvärde. Elaine Svenonius har i 
sin bok The Intellectual Foundation of Information Organization tagit upp 
diskussionen om information och dess koppling till kunskap: 

Defining information as the content of a message is specific enough to exclude other 
definitions—for instance, the definition that equates information with “a piece of fact, a 
factual claim about the world presented as being true.” This definition, which is 
positivistic in nature, conceptualizes information narrowly. Certain types of knowledge 
may be restricted to facts or true beliefs, but to apply such a restriction to information in 
general would rule out the possibility of false information or information that is neither 
true nor false, such as the information in a work of art or a piece of music, which when 
conveyed “informs” the emotions. Factual claims about the world constitute only a small 
subset of information broadly construed as the content of a message or communication.10

                                                 
9 Miller, Dick R. & Clarke, Kevin S., 2004, Putting XML to Work in the Library. Tools for Improving 
Access and Management, s. 92. 
10 Svenonius, 2000, The Intellectual Foundation of Information Organization, s.7.  
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Jennifer Rowley och John Farrow som valt att kalla sin bok Organizing 
Knowledge (i motsats till Svenonius term: Information Organization) 
diskuterar också svårigheten med begreppen information och kunskap. De 
sammanför flera olika perspektiv av begreppen och sammanställer en kort lista 
vilken innehåller fem distinkta definitioner: 

• Information as subjective knowledge 
• Information as useful data 
• Information as a resource 
• Information as a commodity 
• Information as a constitutive force in society.11 

Rowley och Farrow medger dock att kunskapen i sig inte kan organiseras. Men 
kunskapen förpackad i t.ex. bokens form kan organiseras, vilket på sätt och vis 
innebär att även kunskapen har organiserats. De ser det som nödvändigt då 
man diskuterar organisationen av information eller kunskap att betänka alla de 
delar som karaktäriserar kunskap. Och de nämner speciellt egenskaper som: 
Objectivity, Explicitness, Currency, Relevance, Structure.12 Det är dock svårt 
att definiera kunskap genom att försöka ge begreppet egenskaper som att den 
t.ex. måste vara objektiv, relevant och vara strukturerad i någon typ av system. 
Denna beskrivning skulle lika väl passa för information och om man inte blir 
mer precis finns risk att båda begreppen blir allt mer synonyma. 

Det kanske inte är den viktigaste uppgiften att försöka utröna vilken term 
som ska användas för att benämna katalogisatörernas verksamhet? Men då man 
använder termen kunskapsorganisation understryks ändå syftet med deras jobb 
– hjälpa andra att skapa ny kunskap om världen. 

Katalogisering 
Katalogisering handlar som bekant om beskrivning. Grunden för biblioteken är 
att personalen och de övriga användarna hittar rätt material bland tusentals 
andra material. 

Ett av de viktigaste utvecklingsstegen för katalogiseringen under senare 
delen av 1900-talet var International Conference on Cataloguing Principles 
(ICCP) 1961 i Paris. Det övergripande syftet med konferensen var att utarbeta 
gemensamma principer för ordningsord så att alla bibliotekssystem kunde bli 

                                                 
11 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing Knowledge. An Introduction to Managing Access 
to Information, s. 5. 
12 Rowley & Farrow, 2000, s. 8. 
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mer integrerade.13 Konferensen resulterade i Statement of Principles som 
innehöll tolv punkter och en av de viktigaste punkterna tog upp frågan om en 
institution skulle få stå som huvuduppslag i stället för dess utgivna 
publikations titel. Tillsammans med de övriga punkterna om t.ex. katalogens 
funktion för ett bibliotek blev inte Statement of Principles en regelsamling i sig 
som varje land var tvingade att följa, men principerna blev dock en mycket 
viktig bas i många nationella biblioteksregler.14

Nästa viktiga steg var färdigställandet av Anglo-American Cataloguing 
Rules (AACR) 1967, där brittiska och amerikanska kommittéer utarbetat en 
gemensam regelsamling som i mycket byggde på principerna från konferensen 
i Paris. Som titeln anger är detta ingen internationell regelsamling, men i och 
med det genomslag den fick runt om i världen översattes den och användes av 
många utan större ändringar. Den svenska regelsamlingen Katalogiserings-
regler för svenska bibliotek (KRS) baserades på den angloamerikanska och 
utkom första gången 1983 och reviderades 1990. 

I strävan att göra bibliografiska poster enhetliga och internationella 
infördes International Standard Bibliographic Description (ISBD) 1971 där 
man specificerade vilka element som skulle omfatta den bibliografiska be-
skrivningen.15 Sedan 1971 har ISBD fått en mängd kompletteringar genom åren 
som främst har syftat till att göra katalogiseringsarbetet mer precist och mindre 
godtyckligt. Den första kompletteringen gjordes 1974 och fick namnet 
ISBD(M), där M står för Monographic publications. Sedan följde fler 
förändringar som innebar att standarden anpassades till det material som skulle 
beskrivas. De nya standarderna som senast utarbetats och som är en direkt 
konsekvens av informationsteknologins framväxt är: 

ISBD(CP): Interantional Standard Bibliographic Description for Component 
Parts (1988) 

ISBD(CF): Interantional Standard Bibliographic Description for Computer 
Files (1990) 

ISBD(ER): Interantional Standard Bibliographic Description for Electronic 
Resources (1997)16

                                                 
13 Magnusson, Liselotte, 1999, De viktigaste händelserna inom katalogiseringen 1961-1998, s 7. 
14 Magnusson, 1999, s. 8. 
15 Magnusson, 1999, s. 15 f. 
16 Magnusson, 1999, s. 15—37. 
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Tillsammans med utvecklandet av ISBD:s har IFLA:s program Universal 
Bibliographic Control (UBC) sedan slutet av 1960-talet utvecklat system för 
distribution av de bibliografiska posterna mellan de nationella biblioteken. 
Standardiseringsarbetet och utvecklandet av system för informations-
hanteringen var viktig inte minst för universitetsbiblioteken som betjänade 
forskare med de senaste rönen inom en mängd ämnen. Att snabbt bilda sig en 
uppfattning om andra biblioteksbestånd i ett givet ämne och ha möjlighet att 
beställa hem andra biblioteks material är en av grunderna för bedrivandet av 
akademisk forskning vid universiteten världen över. Kravet för att detta 
informationsutbyte ska gå snabbt är att de bibliografiska standarderna införs i 
så många bibliotekssystem som möjligt. Ett led i IFLA:s arbete att implemen-
tera standarder var att samarbeta med International Standards Organization 
(ISO). Samarbetet inleddes i början av 1970-talet. Arbetet med att t.ex. få 
ISBD(M) införd som en ISO-standard gick dock sakta, dels p.g.a. att den var 
alltför detaljerad och dels för att arbetet med att utveckla och harmonisera 
standarden med andra ISBD fortfarande pågick.17

Utanför IFLA-organisationen var Library of Congress arbete med MARC- 
formatet ett av de viktigaste. Arbetet gick ut på att forma en enhetlig standard 
för bibliografiska format. Projektet inleddes 1965 och tanken var att försöka 
automatisera katalogiseringen p.g.a. den allt mer ökande mängden av medier 
och behovet av snabb information. Formatets största användningsområde under 
den första tiden var dock att massproducera katalogkort för de amerikanska 
biblioteken. Formatet som fortfarande är det rådande har genomgått vissa 
revideringar genom åren och fått många nationella varianter. Den senaste 
versionen av formatet är den som fått namnet MARC 21 och ska vara utrustat 
för att möta kraven för det tjugoförsta århundradet. Många ser den nya 
versionen som ett ansträngt försök att behålla ett format som till sin struktur 
har allt för mycket gemensamt med de första versionerna som togs fram fyrtio 
år tidigare.  

Det senaste stora steget inom katalogiseringen var IFLA:s rapport 
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), som framlades 
vid generalkonferensen i Köpenhamn 1997 och utkom i tryck 1998. Det över-
gripande syftet med rapporten var att modernisera de bibliografiska posterna så 
att de bättre skulle uppfylla användarens krav på funktionalitet i det praktiska 
sökandet efter information. Detta innebar att de nya posterna skulle vara bättre 

                                                 
17 Magnusson, 1999, s. 22 f. 
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på att hantera olika typer av media och applikationer samt vara anpassade till 
olika användarbehov.18

Klassifikation och indexering 
Traditionellt delas katalogisering, klassifikation och indexering upp i tre 
fristående områden.19 För katalogisatören på ett bibliotek är dock alla tre 
områden något som ofta går under namnet katalogisering. Alla tre 
verksamheterna utgår från en deskriptiv metod som syftar till att göra material 
återvinningsbart. Skillnaden mellan katalogiseringen och de två senare är att 
man här talar om återvinning av dokument och i det senare om återvinning av 
information.20 Klassifikation och indexering har med den senaste teknik-
utvecklingen blivit allt mer intressant när ett ämnesord eller klassifikationskod 
ger användaren utökade möjligheter att finna relevant information utifrån 
katalogen. 

Indexering och klassifikation är inget nytt för biblioteken utan tillämpades 
redan 300 år f.Kr. på biblioteket i Alexandria. Den typ ämnesordsindex som 
idag används började dock få sin form först på 1700-talet och fick en mer 
överskådlig systematik under 1800-talet.21 I Sverige dröjde det länge innan man 
fick genensamma regler för ämnesordsindexering och ett av de viktigaste pro-
jekten på senare år var Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB) ut-
veckling av ett nytt ämnesordssystem. Syftet med det nya ämnesordssystemet 
var förutom att det skulle ”fylla grundfunktionen som auktoritetsregister för 
svenska ämnesord också bidra till att göra SAB:s klassifikationssystem mer 
lättillgängligt för användaren”.22 Klassifikationssystemet är alltså tätt knutet till 
ämnesordssystemet så att varje klassifikationskod ger uppslag till flera 
tänkbara ämnesord och att man omvänt genom ett ämnesord ska ges förslag till 
tänkbara klassifikationskoder. Det kan tyckas att klassifikation och ämnesord 
uttrycker samma sak, men differensen mellan dem är att ”ämnesorden betonar 
skillnaden mellan dokument och uttrycker det specifika med dem, medan 
klassifikationskoderna uttrycker det gemensamma för dokumenten med samma 

                                                 
18 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, Functional 
Requirements for Bibliographic Records. Final report, s. 2. 
19 Benito, 2001, s.7. 
20 Benito, 2001, s. 233. 
21 Benito, 2001, s. 233 f. 
22 Hellsten, Unn & Rosfelt, Margareta, 1999, Ämnesordsindexering, s. 10. 
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klassifikation”.23 Klassifikation uttrycker med andra ord den likhet som uppstår 
mellan material med gemensamma egenskaper.24

Många länders ämnesordssystem följer Library of Congress Subject 
Headings (LCSH), och även det svenska till viss del. I den svenska ämnesords-
databasen finns till de flesta huvudämnesord hänvisningar till LCSH för att 
lättare kunna göra korrekta översättningar mellan de två ämnesordssystemen. 
Det svenska systemet påminner mycket om LCSH men följer IFLA:s riktlinjer 
för konstruktion av ämnesord i nio punkter.25 Den första och viktigaste punkten 
är Uniform heading principle, som säger att det för ett och samma ämne endast 
ska användas ett ämnesord. 

 För klassifikation finns större skillnader mellan det svenska SAB-systemet 
och övriga system, som ofta baserar sig på antingen Dewey-systemet eller 
Universella Decimalklassifikationen, UDK. SAB och UDK hör till den 
kategori system som är expressiva, där relationerna mellan ämnena anges i 
notationen. Dewey-systemet däremot är hierarkiskt uppbyggt, där varje symbol 
eller tecken representerar en vidareindelning. De expressiva systemen är dock 
även hierarkiska. En tredje kategori system är de man kan kalla icke-
hierarkiska. Hit hör t.ex. BLISS-klassifikationen. Här är det notationen som 
anger ordningen mellan ämnena utan att ange vilken inbördes relation de har.26

Oberoende av vilken typ av system som väljs finns ändå vissa kriterier alla 
system bör uppfylla. Det första och viktigaste kriteriet är att systemet ska om-
fatta alla förekommande ämnen och vara flexibelt, så att nya ämnen kan till-
fogas utan att hela systemet måste omkonstrueras. Det andra kravet är att 
systemet bör vara just systematiskt, så att alla ämnen som hör ihop innefattas i 
samma hierarki.27

                                                 
23 Hellsten & Rosfelt, 1999, s. 21. 
24 Benito, 2001, s. 103. 
25 Kungliga bibliotekets enhet för bibliografisk utveckling och samordning, Ämnesord, Riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering, http://www.kb.se/Bus/Ao/rikt.htm. 
26 Benito, 2001, s. 118. 
27 Benito, 2001, s. 116. 
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Functional Requirements for Bibliographic 
Records – debatten kring IFLA:s 
konceptuella modell 

Bakgrund 
Vid IFLA:s seminarium i Stockholm 1990 antogs nio resolutioner och en av 
dem innebar inledandet av en studie vars syfte var att definiera de funktionella 
kraven för de bibliografiska posterna (Functional Requirements for Biblio-
graphic Records). Efter sju års arbete presenterades studien på en konferens i 
Köpenhamn. Studiens omfattning och syfte var följande: 

The purpose of this study is to delineate in clearly defined terms the functions preformed 
by the bibliographic record with respect to various media, various applications, and 
various user needs. The study is to cover the full range of functions for the bibliographic 
record in its widest sense—i.e., a record that encompasses not only descriptive elements, 
but access points (name, title, subject, etc.), other “organizing” elements (classification, 
etc.), and annotations.28

Tillsammans med syftet fanns också ett mål som studien skulle försöka att 
förverkliga: 

The aim of the study was to produce a framework that would provide a clear, precisely 
stated, and commonly shared understanding of what it is that the bibliographic record 
aims to provide information about, and what it is that we expect the record to achieve in 
terms of answering user needs.29

Utöver detta mål skulle studien även försöka att definiera något de kallar ”core 
level standard” för de bibliografiska posterna. Syftet med detta mål var från 
början en begäran från seminariet i Stockholm 1990, att reducera kostnaden för 
katalogisering genom att skapa ”less-than-full-level records”. Den stora ut-

                                                 
28 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 2. 
29 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 2. 
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maningen var att denna nya bibliografiska nivå inte fick ge avkall på användar-
nas behov och möjligheter att återfinna rätt material ur katalogen.30 Syftet var 
helt enkelt att skapa större effektivitet. 

Intentionen var att skapa en konceptuell modell för de bibliografiska 
posterna där de enheter som är av intresse för användaren skall definieras och 
få större tydlighet. För att definiera de funktionella kraven på de bibliografiska 
posterna utgick studien från fyra punkter som uttrycker vad användaren antas 
vara intresserad av vid en sökning i en bibliotekskatalog: 

• using the data to find materials that correspond to the user’s stated search criteria 
(e.g., in the context of a search for all documents on a given subject, or a search 
for a recording issued under a practicular title); 

• using the data retrieved to identify an entity (e.g., to confirm that the document 
described in a record corresponds to the document sought by the user, or to 
distinguish between two texts or recordings that have the same title); 

• using the data to select an entity that is appropriate to the user’s need (e.g., to 
select a text in a language the user understands, or to choose a version of a 
computer program that is compatible with the hardware and operating system 
available to the user); 

• using the data in order to acquire or obtain access to the entity described (e.g., to 
place a purchase order for a publication, to submit a request for the loan of a 
copy of a book in a library’s collection, or to access online an electronic 
document stored on a remote computer).31 

Om punkterna kort sammanfattas skulle man kunna säga att studien vill 
presentera en modell som lättare hjälper användaren att finna, identifiera, välja 
och erhålla rätt material utifrån specifika kriterier. För att tillmötesgå dessa 
krav skapades en enhetsrelationsmodell (entity-relationship model), där 
relationerna mellan modellens olika enheter tydligt gestaltades. Inledningsvis 
delas modellens enheter upp i tre grupper. Den första gruppen omfattar det 
intellektuella eller konstnärliga arbetet som återfinns i den bibliografiska 
posten: Work, Expression, Manifestation och Item. Den andra gruppen omfattar 
de enheter som är ansvariga för antingen det intellektuella eller konstnärliga 
innehållet eller det fysiska materialet, eller dess spridning och bevarande: 
Person och Corporate body. Den tredje och sista gruppen innefattar de enheter 
som är ämnet för den intellektuella eller konstnärliga produkten: Concept, 
Object, Event och Place.32 Denna enhetsrelationsmodell för den första gruppens 
enheter kan på detta sätt beskrivas mer visuellt: 

                                                 
30 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 2. 
31 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 8 f. 
32 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 12. 
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Figur 1. Första gruppens enheter och deras  primära relationer. 
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Källa: Functional Requirements for Bibliographic Records. 

Verk (Work) är en abstrakt enhet som vidare definieras: ”[The work is] a 
distinct intellectual or artistic creation.”33 Det finns därmed inget enskilt 
materiellt objekt som kan pekas ut som ett verk. Det är endast genom en 
realisation eller ett uttryck (Expression) som verket får gestalt. Som exempel 
anges Homeros Illiaden, vilket är en intellektuell produkt som ligger bakom 
alla de olika uttrycken av verket. På grund av att verket är en abstrakt enhet är 
det också svårt att exakt definiera dess omfattning. Var går t.ex. gränsen mellan 
en intellektuell produkt och en annan? I studien exemplifieras skillnaden 
mellan verket och uttrycket av densamma enligt följande: 

• w1 J. S. Bach’s The art of the fugue 
o e1 the composer’s score for organ 
o e2 an arrangement for chamber orchestra by Anthony Lewis 
o ….34 

För att ett verk ska skilja sig från ett annat verk skriver rapporten följande: 
”[A] work involves a significant degree of independent intellectual or artistic 
effort.”35 Förkortade, reviderade och översatta versioner av t.ex. en roman 
räknas alltså inte som ett nytt verk utan som olika uttryck av samma verk.  

                                                 
33 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 16. 
34 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 17. 
35 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 17. 
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Större bearbetningar, variationer av ett tema eller överföring av ett verk till ett 
annat medium räknas dock som ett nytt verk. En filmatisering av Shakespeares 
Romeo and Juliet är alltså ett nytt självständigt verk även om dialogen mellan 
aktörerna helt överensstämmer med originaltexten. 

Definitionen av modellens enhet uttryck blir därmed enligt följande: ”[The 
expression is] the intellectual or artistic realization of a work in the form of 
alpha-numeric, musical, or choreographic notaiton, sound, image, object, 
movement, etc., or any combination of such forms.”36 Det rör sig här endast om 
den intellektuella realisationen av ett verk, inte den fysiska eller typografiska 
realisationen av verket. Däremot är varje ny intellektuell avvikelse, hur 
obetydlig den än kan vara, från det första uttrycket ett nytt uttryck. En 
översättning är ett exempel på en intellektuell process som resulterar i ett nytt 
uttryck av ett verk. Även små förändringar som t.ex. modernisering av 
ordformer resulterar i nya uttryck enligt denna definition. 

I den tredje enheten, manifestation (Manifestation), övergår fokus från det 
intellektuella till det fysiska och definitionen lyder: ”[The manifestation is] the 
physical embodiment of an expression of a work.”37 Enheten manifestation kan 
bestå av ett så brett spektrum av material som manuskript, böcker, periodiska 
skrifter, kartor, affischer, ljudinspelningar, filmer och multimedia. 
Uppdelningen mellan uttryck och manifestation gör det möjligt att bekräfta att 
ett intellektuellt eller konstnärligt innehåll som är representerat i en 
manifestation kan var den samma i en annan manifestation. 

Om de fysiska förutsättningarna för ett material skulle förändras efter 
katalogiseringen, (t.ex. att en sida försvinner ur en bok) är detta inte tillräckligt 
för att ett specifikt material blir en ny manifestation. Förändringen berör endast 
beskrivningen i den fjärde och sista enheten exemplar (Item), som definieras 
enligt följande: ”[The item is] a single exemplar of a manifestation”.38  I ett 
bibliotekssystem åtskiljs de olika exemplaren oftast av en exemplarstreckkod 
som fästs på materialet. 

De fyra redovisade enheterna kan exemplifieras enligt följande: 

w1 Ernst Jüngers Eumeswil 
e1 författarens text för publikation 

m1 boken publicerad 1977 av Ernst Klett Verlag 
i1 exemplar signerat av författaren 

                                                 
36 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 18. 
37 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 20. 
38 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 23. 
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Dessa fyra enheter i den första gruppen kopplas sedan samman med enheterna i 
de två andra grupperna som grovt uttryckt utgör upphov och ämne. Varje enhet 
i de olika grupperna får sedan sin karaktäristik genom dess attribut. Det första 
och viktigaste attributet i den första gruppen enheter är titel (Title). Attributen i 
modellen är uppdelade i två olika kategorier: de som är inherenta i en enhet 
och de som är externa. Den första kategorin attribut är de som beskriver den 
fysiska karaktären av ett material. Den andra kategorin utgör tilldelade 
identifikatorer, som t.ex. ett tematiskt katalognummer för en 
musikkomposition. Den andra kategorin kan också innehålla kontextuell 
information, som t.ex. vilken politisk ideologi ett visst verk återspeglar.39

Studiens andra stora avdelning berör enheternas inbördes relationer. Det är 
möjligheten att beskriva relationerna mellan enheterna som gör modellen 
användbar för användaren i sökandet efter det relevanta materialet. I studien 
ges denna målande beskrivning av relationernas funktion och betydelse: 

In the context of the model, relationships serve as the vehicle for depicting the link 
between one entity and another, and thus as the means of assisting the user to “navigate” 
the universe that is representated in a bibliography, catalogue, or bibliographic database. 
Typically the user will formulate a search query using one or more attributes of the entity 
for which he or she is searching, and it is through the attribute that the user finds the 
entity sought. The relationships reflected in the bibliographic record provide additional 
information that assists the user in making connections between the entity found and other 
entities that are related to that entity.40

Det är viktigt att framhålla att de relationer modellen beskriver sker på en 
generell och en specifik nivå. Den generella nivån beskriver den logiska rela-
tionen med verk och dess uttryck och att de är kopplade till ett upphov. Den 
generella nivån framställs endast för att pedagogiskt visa hur modellen är tänkt 
att förstås. På den specifika nivån, vilken är den som är tänkt att användas som 
grund för t.ex. en katalog, beskrivs samma relation men är specifikt inriktad på 
relationen mellan ett visst uttryck och det verk det realiserar, eller relationen 
mellan en specifik manifestation och det uttryck den förkroppsligar.41

IFLA:s studie avslutas med ett förslag till grundläggande krav för de 
bibliografiska posterna i form av långa listor av vad de olika enheternas attribut 
ska innehålla. Här återknyts de bibliografiska kraven till de User tasks som 

                                                 
39 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 30. 
40 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 56. 
41 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998, s. 57. 
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presenterades i inledningen, nämligen att posterna skall hjälpa användaren att 
finna, identifiera, välja och erhålla vissa eller ett visst material. 

Delade meningar om modellens fullständighet och 
tydlighet 

FRBR-rapporten väckte stor uppmärksamhet när den presenterades 1997, och 
många tyckte att detta var den största händelse sedan Parisprinciperna 
presenterades 1961. Nu kom det efterlängtade arbetet där de bibliografiska 
posternas enheter ingående definierades och sattes i relation till varandra, så att 
sökningen i bibliotekskatalogen för användaren troligtvis skulle underlättas. 
FRBR skulle dock inte ersätta de bibliografiska standarderna utan tjäna mer 
som ett bredare konceptuellt ramverk för det framtida utformningsarbetet av 
bibliotekskataloger. En viktig aspekt av arbetet var att slutresultatet närmast 
krävde internationell genomslagskraft då tanken var att framtidens kataloger 
inte skulle vara begränsat till det lokala biblioteket. Men arbetet med att imple-
mentera denna konceptuella modell i fungerande kataloger framskred inte så 
fort som man kanske hade tänkt sig. 

De länder som kommit längst med utarbetandet av FRBR-baserade 
kataloger är Norge, Finland, Danmark, Italien och Australien. Även i USA har 
vissa experiment genomförts, t.ex. av Peter C. Weinstien vid University of 
Michigan Digital Library, med en modell som är baserad på FRBR men med 
vissa modifikationer för att tillgodose universitets egna behov. Interoperability 
of Data in E-Commerce System initiative, har även utarbetat en modell vid 
namn INDECS, vilken har mycket gemensamt med FRBR-modellen men 
använder endast enheten uttryck vid inspelade evenemang och alltså inte för 
texter. 

Ett av experimenten med att implementera FRBR-modellen i en katalog-
struktur har presenterats av en av forskarna vid Online Computer Library 
Center (OCLC), Edward T. O´Neill, i studien ”FRBR. Application of the 
Entity-Relationship Model to Humphry Clinker”. Här har man valt att skapa 
bibliografiska poster för 1700-talsverket The Expedition of Humphry Clinker 
av Tobias Smollett, genom att strikt följa FRBR-rapportens riktlinjer. Syftet 
med experimentet var att se vilka för- och nackdelar en FRBR-struktur med-
förde på ett relativt komplext verk som Humphry Clinker. För att underlätta 
arbetet fotograferade man nyckelsidor i de 38 versioner som fanns av verket, 
vilket resulterade i över 600 bilder. Det stora antalet bilder berodde bl.a. på att 
verket innehåller illustrationer. Inledningsvis konstaterades att förutom olika 
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översättningar hade inte, i O’Neills ögon, originaltexten signifikant förändrats i 
de kommande versionerna, vilket medför ett mindre antal uttrycksposter och ett 
större antal manifestationsposter. De största avvikelserna mellan de gamla ver-
sionerna och de nya var att de nya versionerna saknade bokstaven f för att 
markera långt s (t.ex. fwallow fnowballs).42 I en strikt tolkning av FRBR-
studien är detta dock att betrakta som en förändring som bör resultera i ett nytt 
uttryck. Denna strikta tolkning finner O’Neill problematiskt då det handlar om 
en mindre språklig förändring. 

Ett annat uppkommet problem var att AACR2:s regel 21.30A1 kolliderade 
med ambitionen hos FRBR-studien att göra det möjligt att notera ett större 
antal metadata för ett och samma verk. Regel 21.30A1 säger att om det finns 
fyra eller fler upphovshavare till ett verk skall endast ett namn användas som 
”ingång” till verket. Denna regel hindrar främst ingångar till verket i de 
modernare versionerna då de ofta är försedda med förord, noter eller andra 
supplement som sammanställts av flera personer. 

AACR2:s regel 21.30K2 blev också problematisk i det praktiska utförandet 
av FRBR-katalogen. Denna regel säger att en ingång för en illustratör skall 
skapas om illustrationerna utgör en viktig och väsentlig del av verket. Det var 
därmed svårt att applicera denna regel konsekvent då illustrationerna inte 
kunde betraktas som så många och viktiga för att illustratören skulle läggas till 
som ingång. Det problematiska ligger i att illustrationerna kan sägas berika 
verket och uppfattas viktiga för många läsare. Även det faktum att boken 
trycktes på 1700-talet och att de medverkande illustratörerna därför kan vara 
intressanta för många med konsthistoriskt intresse.43

Det svåraste i experimentet var dock tolkning av FRBR-modellens enhet 
uttryck. O’Neill menar att flexibilitet är önskvärt för att möta användarnas 
behov, men att FRBR-rapporten inte till fullo beaktar denna flexibilitet i den 
moderna gemensamma katalogiseringsmiljön.44 Problemet med duplettposter 
med ett verk som Humphry Clinker är mycket vanligt då den under åren 
utgivits i en stor mängd upplagor. O’Neill menar att det stora problemet ligger 
i FRBR-rapportens stränga definition av uttryck, vilket gör det närmast 
ogenomförbart. Svårigheten med att identifiera vad som skulle betraktas som 
nya uttryck väckte frågan om uttrycksposterna var lämpliga som ingångar till 

                                                 
42 O’Neill, Edward T., 2002, ”FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records. Application of 
the Entity-Relationship Model to Humphry Clinker”, s. 154. 
43 O’Neill, 2002, s. 154 f. 
44 O’Neill, 2002, s. 157. 

 21



verket. Man menade att ingångar måste vara tydligt åtskiljbara objekt och inte 
något så vagt som ”uttryck”.45  

En annan forskare, Tom Delsey, undersökte bl.a. huruvida 
uttrycksposterna var lämpliga som ingångar i sin funktionella analys av MARC 
21:s bibliografiska format. Hans undersökning visar också att det är förenat 
med vissa svårigheter att låta uttrycksnivån utgöra ingångar till verk. Här 
kommenterad av O’Neill:  

None of the MARC elements that Delsey identified with expressions occurred in any of 
the bibliographic records for the English-language editions of Humphry Clinker. This lack 
of expression-related elements reinforces the difficulty of using bibliographic records to 
identify expressions and helps to explain the difficulties observed.46

Svårigheten med en så stor utgivningsmängd som i fallet Humphry Clinker, 
kräver enligt O’Neills studie större flexibilitet och praktisk tillämpningsbarhet. 
Han ser en klar risk att skillnaden mellan uttryck och manifestation suddas ut 
då det för läsaren är närmast omöjligt att skilja mellan två utgåvor av samma 
verk och därmed oftast uppfattar dem som två manifestationer av verket. Vad 
som däremot kan underlätta den praktiska användningen av uttryck som ingång 
till verk, t.ex. Humphry Clinker, är att bortse från regel 21.30K2 och 21.30A1. 
O’Neill menar att namnen på dem som tillfört verket något; illustrationer, 
förord eller noter, kan utgöra markörer för att verket har blivit ett nytt uttryck.47 
Men detta kan endast bli möjligt då man tar bort eller bortser från de ovanstå-
ende reglerna. I detta specifika fall är detta ett mycket intressant förslag då 
Humphry Clinker under 300 år haft inte mindre än nio illustratörer. 

O’Neills föreslår att man ändrar definitionen av enheten uttryck så att det 
krävs en större och mer signifikant förändring av en utgåva för att det ska 
resultera i ett nytt uttryck, och inte som idag då varje förändring oberoende av 
omfattning resulterar i ett nytt uttryck. O’Neill menar att det varken skulle vara 
praktiskt eller ”konceptuellt sunt” att skapa ett system utifrån FRBR-modellens 
nuvarande definitioner.48  

Slutsatsen i O’Neills experiment är dock att FRBR erbjuder en ökad för-
måga att organisera bibliografisk information, men att den inte erbjuder till-
räckligt bra navigationsegenskaper för ett verk som Humphry Clinker. 

                                                 
45 O’Neill, 2002, s. 158. 
46 O’Neill, 2002, s. 158. 
47 O’Neill, 2002, s. 158. 
48 O’Neill, 2002, s. 158. 
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Liknande problem mötte även den italienska motsvarigheten till KRS, 
RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autori). I en artikel lägger The 
RICA Standing Commission fram en detaljerad beskrivning av deras analys av 
FRBR-modellens möjliga implementering i en bibliotekskatalog och modellens 
kommande inflytande på dagens italienska katalogiseringsregler. RICA ser 
inledningsvis stora fördelar med en ny modell som i viss mening moderniserar 
katalogiseringen och öppnar nya möjligheter till bibliografisk beskrivning av 
bl.a. elektroniska medier. Men de har även hittat vissa generella problem med 
IFLA:s FRBR-rapport. Till skillnad från många andra analyser finner de pro-
blem i fråga om kostnaderna. De ser här en trend där allt fler poster konstrueras 
utefter miniminivån i de gemensamma bibliotekskatalogerna och att detta 
därmed i viss mening står i kontrast till FRBR-modellen, som fodrar betydligt 
mer arbete.49 RICA anser att biblioteksorganisationer nu måste ta ställning till 
vilka resurser de är beredda lägga på katalogiseringen i framtiden. 

De stora problemen som RICA ser med att utarbeta en konceptuell modell 
för bibliografiska poster, i likhet med många andra, är definitionen av uttryck 
och dess relation till manifestation och verk: 

In practise, the distinction between the manifestation and the expression is often blurred, 
because of the common practice in cataloguing of treating most manifestations as though 
they contained only one work. 

To clarify the concept expression, and the distinction between it and work, on one 
hand, and manifestation on the other, it is helpful to look at the attributes and 
relationships associated with expression: form, date, language of the expression are all 
associated with the actual ”realization” of the work, as distinct from the 
”conceptualization” ot the work. Similarly, the relationships defined between expression 
and person are those associated with the the ”conceptualization” (composing, etc.).50

För att hålla isär begreppen är det med andra ord viktigt att se vilka attribut 
som hör till respektive enhet, där ”realization” har att göra med den materiella 
realisationen medan ”conceptualization” mer har att göra med den konstnärliga 
realisationen. 

I likhet med O’Neills slutsats ser RICA det som mycket problematiskt att 
uttryck måste tolkas så strängt, vilket medför en närmast omöjlig uppgift för 
den praktiska katalogiseringen. De menar att även om attributen mellan två 
uttryck är identiska, utesluter detta inte att det finns väsentliga skillnader. I 

                                                 
49 The RICA Standing Commission, 2002, ”The FRBR Model Application to Italien Cataloguing 
Practies: Problems and Use”, s. 26. 
50 The RICA Standing Commission, 2002, s. 26. 
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analyser har det visats sig att utgåvor av ett verk som inte ska vara reviderade 
eller förändrade på annat sätt ändå har skillnader. För att utröna dessa skillna-
der krävs ett mödosamt arbete som RICA tycker har mer med filologens51 
arbetsuppgifter att göra än katalogisatörens.52

RICA ser dock FRBR-modellen som en tänkbar framtid för 
katalogiseringsarbetet, men efterlyser förbättringar på en rad punkter. De ser 
framförallt att modellen måste bli så pass effektiv och användarvänlig att detta 
överväger de ökade kostnaderna och arbetsinsatserna. En större effektivitet tros 
uppnås genom en översikt och revidering av enheternas definitioner och då inte 
minst enheterna uttryck och manifestation.53

Gunilla Jonsson, ledande person inom katalogiseringsutveckling som bl.a. 
sitter i IFLA:s katalogiserings sektion sedan 2001, har framlagt sina åsikter om 
FRBR i artikeln ”The Basis for a Record: in the light of Functional Require-
ments for Bibliographic Records”, i IFLA:s eget organ IFLA Journal. Hon ser 
den globala katalogiseringsmiljön och den elektroniska publiceringen som två 
övergripande faktorer vilka driver utvecklingen framåt inom området.54 Och 
IFLA:s FRBR-modell är därmed en naturlig produkt av denna utveckling, då 
modellens implementering tillsammans med den globala katalogiseringen 
väsentligt kan effektivisera och minska kostnaderna för katalogisering på alla 
bibliotek. 

I likhet med O’Neill tar Jonsson upp skillnaderna mellan FRBR-studiens 
riktlinjer och AACR2:s regler. Hon konstaterar att AARC2 är exemplaroriente-
rad till skillnad från FRBR-modellen som är mer manifestationsorienterad. 
Detta har skapat en livlig debatt om FRBR:s inverkan på AACR2, vilket med-
fört att många tycker att AACR2 bör flytta fokus till en mer innehållsorienterad 
katalogisering. En regel som blivit extra problematisk i denna utveckling är 
0.24 som behandlar vad som bör vara den bibliografiska utgångspunkten för en 
post. Det problematiska med denna regel är att den inte tillräckligt distinkt 
skiljer på publicerat och opublicerat material, vilket innebär svårigheter inte 
minst vid katalogisering av elektroniskt material: 

Although a cataloguer usually works from one single Item of a Manifestation, the normal 
approach is to assume that this Item, this copy in hand, represents a class of 
Manifestations, so that you describe the Manifestation rather than the Item, the edition 

                                                 
51 Språkforskare som tolkar texter. 
52 The RICA Standing Commission, 2002, s. 28 f. 
53 The RICA Standing Commission, 2002, s. 29 f. 
54 Jonsson, Gunilla, 2003, ”The Basis for a Record: in the Light of Functional Requirements for 
Bibliographic Records”, s. 41. 
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rather than the copy. We are not in the habit of making separate records for every Item of 
a Maifestation, that would be absurd, and 0.24 has not been interpreted to mean that. The 
strong focus on carrier, however, and the lack of distinction between the requirements for 
publiced and unpublished material, have given rise to controversies and different 
practices.55

Denna problematik som brukar betecknas The Content-Carrier Dichtomy har i 
samband med utvecklandet av FRBR-rapporten drivit AACR:s Joint Steering 
Committee (JSC) att börja experimentera med uttrycksorienterad 
katalogisering. Men deras slutsats är i likhet med O’Neills att det finns 
påtagliga problem med att låta katalogiseringen baseras på verkets uttryck med 
tanke på de gällande definitionerna. En mer solid grund för den bibliografiska 
posten anses manifestationen av ett verk vara, vilket är samma slutsats som 
O’Neill drar. De italienska katalogiseringsreglerna, RICA, har denna 
manifestationsorienterade katalogisering och de har därför övervägt att justera 
reglerna och med tiden övergå till ett regelverk som i större utsträckning 
överensstämmer med FRBR-rapporten.56

Jonsson ser de elektroniska dokumenten som det verkliga testet för FRBR-
rapporten. Då flerfaldigandet av manifestationer av verk sköts av den enskilde 
användaren är det inte längre helt klart, menar Jonsson, om detta skall kallas 
användargenererade exemplar av manifestationen eller användargenererade 
manifestationer.57 Gränserna suddas ut och kontrollen av existerande versioner 
och kopior blir problematisk. Jonsson menar dock att FRBR-rapporten har de 
kvalitéer som krävs för att underlätta det kommande arbetet att strukturera den 
komplexa struktur de elektroniska dokumenten erbjuder. Hon ser också att 
FRBR-rapporten behöver vidareutvecklas för att möta de problem som finns i 
det praktiska tillämpandet av modellen. 

Patrick Le Boeuf från nationalbiblioteket i Frankrike presenterade 2002 en 
genomgång av de viktigaste synpunkterna om FRBR-rapporten i artikeln ”The 
Impact of the FRBR Model on the Future Revisions of the ISBDs: a Challenge 
for the IFLA Section on Cataloguing”. Le Boeuf konstaterar redan inlednings-
vis att det finns vissa invändningar mot FRBR-modellen på en övergripande 
nivå. Kritiken kom här från deltagare i European Library Automation Group 
(ELAG), vid en konferens 2000 där ett diskussionsforum behandlade FRBR. 
Deras åsikt var att FRBR-modellen skulle byta från en enhetsorienterad till en 
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objektsorienterad katalogisering.58 Le Boeuf uppmärksammar att liknande slut-
satser redan tidigare har framförts av bl.a. Machael Heaney, som före IFLA:s 
FRBR-rapport presenterade en objektorienterad modell utan att få den upp-
märksamhet den förtjänade. Även Carl Lagoze, medskapare av den s.k. ABC-
modellen, finner det beklagligt att FRBR-modellen inte i tillräcklig hög ut-
sträckning beaktar det han kallar Time, Temporality, Event och Modification.59

Den stora urskiljbara diskussionen av modellen rör dock dess enheter. Vid 
ELAG:s konferens 1999 lade Martha M. Yee fram förslaget om det hon vill 
kalla Superwork. Denna enhet bör därmed ligga över enheten verk i modellens 
hierarki. Yee menar att tillförandet av ytterligare en enhet ger möjlighet att 
bilda mer distinkta relationer mellan huvudverket och dess delar. Barbara 
Tillett försvarar FRBR-modellens utformning och ser inte något behov av en 
sådan enhet, vilket senare fick Yee och ELAG att dra tillbaka sitt förslag. Le 
Boeuf ser denna händelse som ett bevis för att IFLA har en viktig pedagogisk 
uppgift att fylla.60

Missförstånden av modellen och dess enheter är dock så många att det en-
bart kan skyllas på en bristande pedagogik från IFLA:s sida. Le Boeuf visar i 
sin undersökning att många ledande biblioteksorganisationer och personer 
inom katalogiseringsutveckling har svårt att tolka och förstå studiens definitio-
ner. Den italienska biblioteksorganisationen Associazione Italiana Biblioteche 
(AIB), beklagar t.ex. att det inte finns någon uppdelning av enheten uttryck. 
Deras önskan är att denna enhet borde delas upp i fyra väl definierade under-
grupper som då på ett bättre sätt skulle kunna möta kravet vid katalogisering av 
t.ex. musikkomposition. Dessa grupper är: Original scoring, Merely editorial 
modifications (Fair copy, Critical edition, …), Arrangements (Transcriptions, 
Orchestration, …) och Performance.61  

Även danska företrädare som Kirsten Strunck framför sin kritik över 
modellens bristande pedagogiska kvalitéer i en artikel. Hon har själv upptäckt 
de stora problem de danska studenterna har att försöka beskriva skillnaden 
mellan enheterna verk och uttryck. Och Le Boeuf erkänner själv att han har 
precis samma problem när han presenterar modellen för sina franska kollegor. 

Problem har även identifierats av T. A. Bakhturina, som i en artikel har be-
skrivit svårigheterna med att översätta FRBR-rapporten till ryska. Denna kritik 
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berör kanske inte i första hand modellen i sig utan att den tekniska terminolo-
gin inom bibliotekssektorn på en internationell nivå borde ha varit bättre 
förankrad innan rapporten gavs ut. Le Boeuf understryker här vikten av att den 
terminologi som används så snart som möjligt blir ISO-standarder och att 
kontrollerade översättningar kan göras: 

It would be a good thing to translate these standards not only into French, but also into 
one Asian language and at least one African language. Translating ISO standards into 
Russian, Chinese, Japanese and Arabian before they are balloted would enhance their 
conceptual and terminological consistency and their phraseology, and it would also 
ensure, inasmuch as this term makes sense at all, that the concepts they convey are 
“universal”.62

Ett annat viktigt debattämne som Le Boeuf presenterar är vilken effekt FRBR 
kommer att ha på utvecklandet av nya ISBD-standarder. Då Parisprinciperna 
arbetades fram ledde det till en mängd nya standarder som i sin tur påverkade 
MARC-formatet som i tredje led påverkar utformningen av OPAC:s. Här ser 
Le Boeuf FRBR-modellen som en grund för en ISBD-standard där varje enskilt 
konstnärligt arbete av ett verk blir mer uppmärksammat än tidigare. Författare 
till förord eller skapare av illustrationer som i poster blir ”sekundära ingångar”, 
kan genom en förändring i ISBD-standarden innebära att deras arbete blir ett 
konstnärligt arbete i sig.63 Genom att friställa de konstnärliga aktiviteterna i 
enskilda huvudposter ökar därmed möjligheten att överblicka en enskild 
produktion. Le Boeuf ser denna utveckling som positiv då den gör de tidigare 
”platta” posterna mer flexibla genom att man nu utifrån varje enskilt upphov 
kan bygga upp större nätverk av relationer mellan dessa och andra poster i en 
katalog. 

Den forskare som på de senaste åren kanske mest fördjupat sig i de fråge-
ställningar som aktualiserats i FRBR-rapporten är Elaine Svenonius. I verket 
The Intellectual Foundation of Information Organization kommenteras stora 
delar av FRBR-rapportens konceptuella modell och hennes första invändning 
rör modellens första mål, dvs. att finna enheter som överensstämmer med 
användarens sökkriterier. Svenonius menar att IFLA:s definition av målet inte i 
tillräckligt stor utsträckning beaktar de nyanser som ligger bakom detta mål. 
Hon vill dela upp detta mål i två delar bestående av något hon kallar Finding 
objective och Collocating objective, där det förstnämnda specificerar återvin-

                                                 
62 Le Boeuf, 2002, s. 3. 
63 Le Boeuf, 2002, s. 4. 

 27



nandet av ett redan känt dokument, medan det sistnämnda är ett mål som 
specificerar återvinnandet eller sammanställandet av flera dokument som upp-
fyller de angivna kriterierna.64 Här har man alltså slagit samman dessa två mål i 
ett enda och därmed förminskas det sammanställande målet som enligt 
Svenonius är grunden för informationsorganisationen. 

Ett annat problem Svenonius ser med detta mål är att det inte specificerar 
vilka enheter som skall kunna återfinnas, utan modellen reglerar detta genom 
att använda sig av en relationsstruktur. Detta blir problematiskt, menar 
Svenonius, vid utformandet av databas enligt denna modell: 

In the design of a database objectives should determine ontology and not vice versa, since 
for any given set of objectives, alternative models can be developed for alternative 
purposes. Moreover, a statement of objectives should embody a hypostatization of user 
needs. It should state just what it is that users need to find.65

Svenonius tycker inte bara att rapporten saknar nyansering och utveckling vad 
gäller de fyra målen, hon tycker även att man bör lägga till ett mål som specifi-
cerar navigation (Navigation objective).66 Detta mål arbetades fram redan för 
femtio år sedan av Pierce Buttler och handlar förenklat om att ta sig från A till 
B, där B är det önskvärda materialet. Definitionen framkom efter studier av 
användarnas informationssökningsbeteenden och studier av traditionella biblio-
grafiska deskriptorer. I ett praktiskt fall kan det handla om en användare som 
inte vet vad han söker eller inte riktigt kan uttrycka det i ord. För dessa fall 
hjälper klassifikationssystemet användaren till rätt hylla med det ämne som kan 
vara av intresse. På samma sätt vill Svenonius att en bibliotekskatalog ska vara 
uppbyggd. Moderna katalogsystem är mycket riktigt uppbyggda så att det ges 
möjlighet att söka via klassifikationskoder och på specifika ämnesord, men 
Svenonius vill se en vidareutveckling. Hon tänker sig ett bibliografiskt system 
som på ett mer effektivt sätt kan bygga upp relationer som även är associativa i 
den bemärkelsen att det ges möjlighet att hänvisa till t.ex. adaptioner av verk 
eller verk med relaterade ämnen. Svenonius formulerar därför ett femte mål till 
IFLA:s fyra existerande: 
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To navigate a bibliographic database (that is, to find works related to a given work by 
generalization, association, and aggregation; to find attributes related by equivalence, 
association, and hierarchy).67

Man kan tycka att det är just denna strävan som IFLA:s rapport vill 
understryka genom den presenterade enhetsrelationsmodellen. Svenonius 
förnekar dock inte att rapporten är ett viktigt steg i utvecklingen mot bättre 
bibliotekssystem, men tycker att den är allt för generell och outvecklad. Hon 
försöker se modellen i praktiken och ser problem med att den är allt för 
optimistisk då den formulerar ett mål som ska skapa relationer mellan enheter 
utifrån vilka kriterier som helst. I de äldre kortkatalogerna begränsades 
sökandet av fileringsförfarandet, vilket i stor sett gav möjlighet till ingångar på 
författare, titel och ämne. I dagens databaserade kataloger ges helt andra 
möjligheter och begränsningar måste införas så att allt för många irrelevanta 
träffar inte presenteras för användaren. Hon efterlyser därför ett navigationsmål 
som kan möjliggöra skapandet av relevanta relationer mellan enheterna, och 
som kan bemöta allt för breda och generella sökningar.68

Barbara Tillett möter indirekt Svenonius kritik i en artikel i Technicalities 
2003. Tillett menar att det första målet visst kombinerar de traditionella Find 
och Collocate och alltså inte ska tolkas på annat sätt.69 Hon vill även påtala att 
FRBR-rapporten också uppmärksammar vikten av navigationsmöjligheter, men 
att denna funktion visserligen kan byggas ut för att bättre passa individuella 
användarbehov. I Tilletts ögon finns inga större problem med definitioner av 
enheterna eller modellens övriga funktionalitet. 

Ett problem som funnits i FRBR-projektet redan från starten är att man inte 
tillräckligt grundligt implementerat auktoritetsfunktioner i modellen. Detta 
faktum framförs även i rapportens inledning. Auktoritetsposter ansågs vara 
nödvändiga i de bibliografiska posterna och IFLA tillsatte därför en helt ny 
arbetsgrupp, Functional Requirements and Numbering of Authority Records 
(FRANAR), vars främsta uppgift var att utarbeta en internationell standard för 
auktoritetsposter.70 De problem som denna arbetsgrupp ser med FRBR-
rapporten idag har kort presenterats av dess ordförande Francoise Bourdon: 
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In the model, entities which constitute the main concern of authority records (perons, 
bodies, concepts) are defined and relations between these entities and bibliographic 
records are described. But, for example, the report does not analyze either the additional 
data which are usually gathered in authority records and which are expressed through the 
network of links within the catalogue.71

Ett av de länder som kommit långt i utvecklingsarbetet med att implementera 
nya modeller i katalogsystem är Australien. En sammanställning av deras 
arbete presenterades i en artikel från 2003 med namnet ”Report on the Success-
ful AustLit”. De har förutom FRBR-modellen även analyserat de två model-
lerna INDECS och ABC Harmony, vilka går under beteckningen Event 
modeling. Det australiensiska projektets mål var inte att skapa en renodlad 
bibliotekskatalog utan en databas för australiensisk litteratur avsedd för landets 
forskare. Anmärkningsvärt för projektet var att det innehöll endast en biblio-
tekarie och inte en enda person med mer teoretiska kunskaper om 
katalogisering.72

Målet var att skapa en robust och funktionell databas och man såg att 
FRBR-rapporten var en bra grund att bygga ifrån, men att den behövde 
kompletteras för att möta de specifika krav man eftersökte. Svaren fann man i 
ABC Harmony och INDECS som är event-baserade, dvs. mer grundligt 
beskriver posternas kronologi och tillkomstlokalisation. Man såg också ett 
behov av den tidigare nämnda enheten Superwork, då man finner FRBR-
rapporten sakna en tillräckligt bra enhet för verk som blivit manifesterade i en 
vidare kontext; t.ex. operor, filmer eller andra bearbetningar.73 Problem 
uppstod även, som i alla de övriga fallen, med att tolka modellens enheter så att 
det praktiskt skulle gå att genomföra. Ett av de uppkomna problemen 
formulerades enligt följande: 

A new edition of a selected work or anthology might include 100 of the same poems as 
the first edition, but add three new poems and omit six of the first edition’s poems. A 
poem sequence may first appear containing six poems, then in a new version containing 
four poems, and in yet antother version, containing five poems. If the content of such 
’collective’ works changes between editions, should we treat the new edition as a new 
work, or a new expression, or a new manifestation?74

                                                 
71 Bourdon, 2003, s. 7. 
72 Ayres, Marie-Louise m.fl., 2003, ”Report on the Successful AustLit: Australian Literature Gateway 
Implementation of the FRBR and INDECS Event Models, and Implementations for Other FRBR 
Implementations”, s. 8. 
73 Ayres m.fl., 2003, s. 9. 
74 Ayres m.fl., 2003, s. 10. 
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Detta exempel visar tydligt att en teoretisk modells funktionalitet inte blir 
fullkomlig innan den kommit i praktisk användning. Det är även först vid en 
praktisk tillämpning som man finner om modellen blir användarvänlig och 
projektet såg därför med oro på hur användarna skulle bemöta den nya struktu-
ren. De fann vid det första testet att användarna anmärkningsvärt inte behövde 
så utförliga hänvisningar vad gällde relationerna mellan verk, uttryck och 
manifestation. Denna slutsats ledde till flera grafiska förändringar där en av 
dem var att i verkposten endast skriva att verket har x antal uttryck och 
manifestationer, tillsammans med en länk som hänvisar till respektive enhet.75 
Detta förfarande påminner mycket om det som under en längre tid använts i 
många posters anmärkningsfält för att uppmärksamma att ett verk finns i flera 
upplagor. 

Trots det lyckade slutresultatet med databasen såg de australiensiska 
projektledarna vissa frågetecken att använda modellen för en större biblioteks-
katalog. Den skapade databasen innehåller endast 400 000 verktitlar medan 
många bibliotekskataloger ofta omfattar flera miljoner titlar. Projektledarna 
framhåller också slutligen att utvecklandet av databasen förenklades väsentligt 
genom att den inte behöver beakta de många problem som kan uppstå vid 
skapande av beståndsposter för varje enskilt exemplar.76

En av de mest utförliga analyserna av konsekvenserna av en FRBR-
baserad bibliotekskatalog har genomförts av Shoichi Taniguchi 2002 i studien 
”A Conceptual Model Giving Primacy to Expression-level Bibliographic 
Entity in Cataloging”. Han ser det som mycket troligt att FRBR-modellen kan 
bli en bra grundstruktur för kommande kataloger, men efterlyser vissa 
förändringar. 

Taniguchi ser att ett av problemen med den nuvarande FRBR-modellen är 
att den ger prioritet åt manifestationsnivån istället för uttrycksnivån. IFLA:s 
introduktion av enheten uttryck är ett välkommet tillskott i Taniguchis ögon då 
den ger ytterligare en nivå mellan den intellektuella prestationen av verket och 
det fysiska föremålet, manifestationen. Men han tycker inte IFLA har 
uppmärksammat denna enhet tillräckligt.77 Nödvändigheten att en modell ger 
prioritet åt uttrycksnivån presenterar Taniguchi inledningsvis i sin artikel: 

                                                 
75 Ayres m.fl., 2003, s. 11. 
76 Ayres m.fl., 2003, s. 12. 
77 Taniguchi, Shoichi, 2002, ”A Conceptual Model Giving Primacy to Expression-level Bibliographic 
Entity in Cataloging”, s. 364, 
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First, an identical expression appears frequently in more than one medium or form > [sic] 
reproductions or others. This has imposed critical problems in current cataloging practice; 
we make a new record for a new expression, and do the same (make a new record) for the 
same expression in a different format. As a result, we choose to communicate to users the 
difference in manifestation rather than the identity in expression. Users are often 
perplexed to encounter very similar records (in some cases, a large number of similar 
records), whose interrelations are not clear. We have called it the “format variations” or 
“multiple versions” issue.78

Problemet med att katalogiseringen ofta vill framhäva skillnaderna i mani-
festationerna snarare än likheterna i uttrycken, ser Taniguchi lösningen i den 
FRBR-modell där uttrycksnivån får en prioriterad funktion. Han ser detta 
främst ur ett användarperspektiv där han påpekar att det i flera undersökningar 
tydligt framkommer att användaren är mer intresserad av innehållet än hur 
innehållet är fysiskt manifesterat. Det stora problemet i FRBR-modellen är att 
användarmålen finna, identifiera, välja och erhålla inte uppfylls i alla nivåer i 
modellen. Taniguchi uppmärksammar bl.a. att attributet uttryckets titel finns 
definierad i enheten uttryck, men att det i egentlig mening inte finns något 
innehåll i detta attribut på denna nivå (det finns t.ex. inget ISBD kopplat till 
detta attribut i enheten uttryck).79 Han visar att attributen titel och upphov för 
enheten manifestation även är nödvändiga för att uppfylla användarmålen för 
enheterna verk och uttryck. Taniguchi påtalar också att attribut som anger 
upplaga och förlagsort även dem är knutna till manifestationen, vilka också är 
nödvändiga för användarmålen i de två nämnda enheterna. Taniguchi 
fortsätter: 

If we focus on expression, it is evident that the task “find” expression has no sufficient 
basis to carry out that task and depends heavily on the attributes of manifestation. 
According to the explanation in the FRBR model, some other attributes are useful for 
supporting this task. Such as language and other distinguishing characteristics, which are 
attributed to expression. They can, however, be expected only to complement the major 
data elements, such as the title and statement of responsibility “upward pseudo-assigned” 
from manifestation.80

Taniguchis term ”upward pseudo-assigned” beskriver den komplexa relation 
som skapas när man försöker att flytta attribut från manifestationsnivån upp till 
uttrycks- och verknivån. Lösningen på problemet är därför att låta uttrycks-
nivån vara basen för katalogiseringen där de flesta attributen bör deklareras. 

                                                 
78 Taniguchi, 2002, s. 364. 
79 Taniguchi, 2002, s. 368. 
80 Taniguchi, 2002, s. 370. 
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(Ett exempel på hur denna struktur är tänkt att fungera i praktiken presenteras i 
bilaga 1.) 

I Miriam Nauris magisteruppsats Om titlar. Boktitlars historia och funktion 
i bibliotekskatalogen (2002) tas titelns problematiska ställning i FRBR-
modellen upp. Hon ser också paradoxen med uttryckets titel som egentligen 
inte existerar utan snarare är en uniform titel.81 Påståendet att det inte existerar 
är delvis rätt, då varken uttrycket eller manifestationen har olika titlar. Vad 
FRBR-modellen troligtvis avser är att uttryckets titel skiljer sig från verkets vid 
en översättning, vilket Taniguchi delvis berör i citatet ovan genom att säga att 
språket är ett viktigt attribut för uttrycket. När ett svenskt bibliotek katalogise-
rar en svensk bok enligt FRBR-modellen uppstår dock denna problematik. Vid 
en översättning är titlarna uppenbart olika vilket resulterar i ett nytt uttryck. 
Men att använda titeln för att finna, identifiera och välja ett visst uttryck är inte 
alltid brukbart, då flera översättningar av samma verk inte behöver ha samma 
titel. 

En annan magisteruppsats som också är värd att nämna i sammanhanget är 
Besa Spahius Några aspekter på diskussionen kring FRBR. En textanalytisk 
studie (2003). Denna uppsats koncentrerar sig endast på fyra artiklar som berör 
FRBR och där stor del av undersökningen ägnas åt att definiera vilken typ av 
argumentation de olika artikelförfattarna har valt att använda. I den avslutande 
analysen framkommer dock relativt liknande resultat som denna undersökning 
presenterat; främst det problematiska förhållandet mellan enheterna uttryck och 
manifestation, och svårigheterna med att presentera de olika posterna för 
användare på ett pedagogiskt sätt.82

Det sista experimentet med implementering av FRBR-modellen som här 
ska presenteras är ett samarbete mellan Knut Hegna från Oslo universitets-
bibliotek och Eeva Murtomaa från Helsingfors universitetsbibliotek. Syftet 
med experimentet var att se om man via MARC-formatet kunde identifiera 
verk, uttryck, manifestation och exemplar.83 Man ville också se om det var 
möjligt att skapa en tydlig och pedagogisk grafisk bibliografisk struktur som 
byggde på FRBR-modellen. 

Analysen av experimentet visar att det är förenat med vissa svårigheter att 
utifrån MARC-formatet identifiera enheterna. Problemet ligger i att systemet 

                                                 
81 Nauri, Miriam, 2002, Om titlar. Boktitlars historia och funktion i bibliotekskatalogen, s. 63. 
82 Spahiu, Besa, 2003, Några aspekter på diskussionen kring FRBR. En textanalytisk studie, passim. 
83 Hegna, Kunt & Murtomaa, Eeva, 2002, Data Mining MARC to Find: FRBR?, 
http://folk.uio.no/knuthe/dok/frbr/datamining.pdf, s. 1 ff. 
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själv inte förstår vad det har för uppgift. Det kan med andra ord inte tolka den 
information varje fält innehåller. Ett exempel på denna problematik är att 
systemet måste kunna identifiera landskoder eller kunna särskilja ett språk från 
ett annat i titelfältet, för att kunna skilja ett uttryck från ett annat.84

De har även kommit fram till att det finns mycket kvar att utveckla i fråga 
om användarvänligt gränssnitt. I de modeller de tog fram gick det endast att 
navigera mellan verk, uttryck och manifestation, men inte mellan verk och 
andra verk. Vad som behövs är en bibliografisk struktur som är uppbyggd i 
flera dimensioner som ger en större flexibilitet vilket ger möjlighet att öka 
antalet relationer. Svårigheter finns även i fråga om hur relationerna grafiskt 
ska gestaltas. En variant är att låta varje verk utgöra ett separat katalogkort som 
i sin tur ger tillgång till kort över verkets uttryck, manifestationer och exem-
plar. En mer överskådlig variant är att låta sökresultatet utgöra en trädstruktur 
liknande den Windows använder för att presentera datorns filstruktur. 

Under uppsatsarbetets gång har dock vissa framsteg nåtts vad gäller 
implementerandet av en FRBR-modell i bibliotekssystem. Ett av de största 
företagen inom bibliotekssystemområdet, Visionary Technology in Library 
Solutions (VTLS), har i versionen 42 av programmet Virtua implementerat en 
FRBR-struktur.85 De första biblioteken som testar det nya systemet är 
universitetsbiblioteket vid Universite catholique de Louvain i Belgien och 
Vaughan Public Libraries i Kanada. Med tanke på att biblioteken inte kommit 
så långt i katalogiserandet enligt FRBR-strukturen, kommer systemet visa både 
de gamla och nya FRBR-posterna. Under en tid var systemet med FRBR-
strukturen endast tillgänglig för katalogisatörerna men nyligen har även de två 
biblioteken börjat testesta strukturen i deras respektive publika kataloger. 
Någon mer omfattande uppföljning av implementerande har ännu ej presente-
rats och det är därmed svårt att närmare kommentera de två bibliotekens test.  

Resultaten av en eventuell uppföljning och utvärdering av dessa tester är 
givetvis av största intresse och om de då visar på likartade problem som många 
av de andra presenterade experimenten har identifierat. 

Sammanfattande analys 
Det mest anmärkningsvärda med IFLA:s projekt med FRBR är att det har tagit 
en så ansenlig tid att implementera strukturen i en fungerande biblioteks-

                                                 
84 Hegna & Murtomaa, 2002, s. 35 f. 
85 Visionary Technology in Library Solutions, VTLS Announces First Production Use of FRBR, 
http://www.vtls.com/Corporate/Releases/2004/6.shtml. 
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katalog, trots att arbetet med rapporten startade 1990 och presenterades 1997. 
Det är mycket tydligt att processen är komplex och att mycket analysarbete 
återstår innan den nya generationens bibliotekskatalog kommer i full drift. En 
orsak till att arbetet inte kommit så långt som man kanske hade hoppats kan 
vara att utvecklingsarbetet kräver stora resurser som idag saknas. En bidra-
gande orsak är troligen också den snabba teknikutvecklingen som ställer större 
och större krav på bibliotekskatalogens funktion och service. 

Vid sidan av dessa troliga orsaker till varför man idag inte har kommit 
längre finns mer påtagliga orsaker. Undersökningen försöker visa de problem 
som framkommit vid analyser och experiment med att göra FRBR-modellen 
praktiskt tillämpningsbar. Ett genomgående problem tycks vara att definiera 
enheten uttryck och dess relation till enheterna verk och manifestation. 
Kritikerna påtalar här bristen hos den konceptuella modellen att den just är 
teoretisk och inte tillräckligt tar hänsyn till de problem som kan uppstå vid en 
praktisk tillämpning. O’Neill visar genom experimentet med boken Humphry 
Clinker att det just är den stränga definitionen av enheten uttryck som skapar 
problem. Här blir följden en stor mängd uttryck som har mycket små skillnader 
sinsemellan, vilket innebär ett närmast oöverskådligt arbete för katalogisatören. 
Arbetsgruppen för de italienska katalogiseringsreglerna, RICA, tillägger också 
att uttrycksnivån saknar möjlighet att identifiera väsentliga skillnader även om 
attributen är identiska. 

Intressant är också diskussionen om vad som ska utgöra grunden för kata-
logiseringen. Många har experimenterat med att låta verkens uttryck vara ut-
gångspunkten men funnit att manifestationen är bättre lämpad p.g.a. fler 
attribut är knutna till denna enhet.  Denna slutsats tar på sätt och vis bort syftet 
med enheten uttryck och Taniguchi ser det därför nödvändigt att modifiera 
modellen så att enheten uttryck får fler attribut och på så vis bli mer funktio-
nell. 

Elaine Svenonius visar också att det finns skäl att även se över FRBR-
rapportens användarmål, som i hennes ögon är allt för onyanserade och ytliga. 
Hennes förslag till ett femte navigationsmål är därför mycket välkommet då 
det än mer understryker vikten av att möjliggöra fler relationer mellan verk och 
verk med liknande innehåll. Denna funktion leder även in till diskussionen om 
det grafiska gränssnittet som möter användaren. Det australiensiska projektet 
och samarbetet mellan Knut Hegna och Eeva Murtomaa visar att en överföring 
av FRBR-modellens struktur till en nätbaserad katalog inte är den idealiska, då 
den är för invecklad. Svårigheten ligger här i att skapa en grafisk struktur som 
dels är lätt att förstå men som samtidigt inte mister det djup som de fyra pri-
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mära enheterna vill ge de bibliografiska posterna. Med anledning av att ett 
flertal av de ledande forskarna på området har svårt att förstå vissa skillnader 
mellan enheterna finns det skäl att tro att det är betydligt svårare för den 
genomsnittlige användaren. 

Användaraspekten av en FRBR-baserad bibliotekskatalog blir mycket 
intressant att följa i framtiden då främst de två nämnda pionjärbiblioteken 
utökat antalet poster. Speciellt intressant blir det att se hur man löser proble-
matiken med gamla verk som finns i en stor mängd utgåvor och versioner, som 
t.ex. Humphry Clinker, eller omfattande författarskap som t.ex. William 
Shakespeares. Troligtvis kommer kompromisser att genomföras för att inte 
katalogiseringsarbetet ska bli allt för omfattande då FRBR-rapporten kräver en 
grundligare översyn av varje ny version. 
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Utvecklandet av bibliografiska format – 
MARC-formatet och den nya teknologin 

Bakgrund 
Vid sidan av uppmärksamheten kring FRBR-rapporten är MARC-formatets 
vara eller icke vara en viktig fråga inom katalogiseringssektorn. Den snabba 
teknikutvecklingen de senaste tio åren har drivit fram utredningar och projekt 
för att utveckla och förbättra standarder och format för att bättre utnyttja de 
nya möjligheterna. Den ständiga frågan under många år har varit om MARC-
formatet ska utvecklas eller helt slopas för att ge plats åt något helt nytt. Denna 
fråga har ännu inte slutgiltigt besvarats även om många tror att det är svårt att 
helt bortse från MARC-formatets grundstruktur i utvecklandet av nya format. 
Utvecklingen visar dock att MARC-formatet mer och mer kommer att få ge 
vika för format baserade på eXtensible Markup Language (XML). 

MARC-formatets långa historia började redan på tidigt 1960-tal. Library of 
Congress (LC) hade blivit intresserade av att försöka automatisera 
produktionen av bibliografisk information, som vid den här tiden trycktes på 
kort. 1963 publicerade LC en studie som föreslog att man skulle ta fram ett 
format som i stor skala kunde hantera katalogiseringens alla delmoment för att 
effektivisera processen och dra ned kostnaderna. Ett pilotprojekt startade kort 
därefter och man tog till och med hjälp från National Security Agency (NSA), 
som tidigare undersökt datorns möjligheter att organisera information. Under 
några års utvecklande togs en första version fram, MARC I, som i sin upp-
byggnad påminner mycket om dagens MARC-format. Vissa förbättringar 
gjordes för den andra versionen, MARC II, som introducerades 1968 och 
gjorde det möjligt att katalogisera alla typer av material till skillnad från den 
första versionen, vilken endast kunde behandla monografier.86

                                                 
86 Spicher, Karen M., 1996, ”The Development of the MARC Format”, s. 75 ff. 
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Under 1970-talet hade LC knutit allt fler bibliotek i USA till sin 
produktion av katalogkort producerade av MARC-formatet. Under 1980-talet 
blev MARC-formatet allt mer vanligt som lokala system världen över och 
många länder utvecklade egna versioner som byggde på LC ursprungsversion. 
I mitten av 1990-talet hade antalet versioner växt till omkring femtio stycken 
och LC beslutade att harmonisera olika versioner till en enda som kunde 
vidareutvecklas för att möta de nya tekniska kraven. 1997 var den nya 
versionen klar och fick namnet MARC 21 för att det nu ansågs vara ett nytt och 
modernt format som kunde möta det 21:a århundradet. Men övergången till 
MARC 21 gick långsamt och många tidigare versioner av formatet användes 
fortfarande. OCLC:s format UNIMARC fortsatte t.ex. att utveckla sin version 
och har de senaste åren även utvecklat konverteringsfunktioner till MARC 21.87

Samtidigt som utvecklingsarbetet med nya MARC 21 fortskred under 
mitten av 1990-talet började ett nytt uppmärkningsspråk bli intressant för 
biblioteken. Och 1995 blev Library of Congress så intresserade av Standard 
Generalized Markup Language (SGML) att de började utveckla en Document 
Type Definition (DTD) för MARC och senare även en DTD för XML. XML är 
en bearbetad och förenklad version av SGML och utarbetades 1998 av World 
Wide Web Consortium (W3C) för att göra SGML:s applikationer mer tillgäng-
liga för World Wide Web (WWW). Med XML gavs möjligheten att skapa 
unika metadataspråk där i stort sett allt kunde beskrivas på alla tänkbara sätt.88 
Vad som gjorde detta möjligt var att de ”taggar” som definierar innehållet inte 
var fixerade som i t.ex. HTML, utan flexibla och kunde konstrueras efter 
behov. Tillsammans med XML-dokumentet används alltså även en DTD eller 
dokumenttypsdefinition, vilket är en uppsättning regler som primärt ska defini-
era och reglera strukturen i ett XML-dokument. DTD är en undergrupp av 
SGML och har en relativt invecklad syntax, vilket medförde att man tillsatte en 
arbetsgrupp som skulle ta fram förbättringar. 2001 var arbetet klart och resulte-
rade i specifikationer för ett XML-schema. Scheman är tänkt att ersätta 
dokumenttypsdefinitionerna. Ett XML-schema består av två typer av data: 

XML schema is an XML-based schema (or metadata) description language that actually 
provides two pieces of critical data: a definition of the acceptable structure of the 
elements that make up a valid type of XML document and a representation of the data 
type used by the document. XML schema is not only an attempt to simplify existing 

                                                 
87 Weitz, Jay, 2002, ”OCLC’s UNIMARC/MARC 21 Conversion”, s. 52 f. 
88 Khurshid, Zahiruddin, 2002, ”From MARC to MARC 21 and Beyond: Some Reflections on MARC 
and the Arabic Language”, s. 272 f. 
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schemas, it is an effort to create a language capable of defining the set of constraints of 
any possible data resource.89

Dokumentet innehåller med andra ord olika standarder beroende på om det rör 
sig om innehållet, strukturen eller presentationen. Detta kan förenklat beskrivas 
enligt följande: 

 Dokumentet: 
 Innehållet: XML 
 Strukturen: DTD, XML schema 
 Presentationen: HTML, CSS, XSL90

Före utvecklingen av XML gjordes försök att utveckla en standard för 
metadata som följde riktlinjerna hos Text Encoding Initiative (TEI). Grunden 
för denna standard var TEI Header som fungerade som en elektronisk titelsida 
där alla metadata relevanta för det aktuella dokumentet var samlade. Men det 
skulle visa sig att få redaktörer hade tillräckligt med tid eller kunskaper att 
skapa dessa elektroniska titelsidor. 

1995 skapades Dublin Core (DC) vid en metadataworkshop i Dublin, Ohio. 
Syftet var att skapa en uppsättning metadataelement som skulle hjälpa förfat-
tare och redaktörer att enkelt beskriva sina elektroniska dokument så att de 
skulle kunna hittas av t.ex. sökmotorer på nätet. DC fick relativt stor genom-
slagskraft och började användas i flera metadataprojekt, men möttes även av 
kritik. Man menade att DC till skillnad från MARC-formatet gav utrymme för 
ett större godtycke och inkonsekvens. Det krävdes en större insats av katalogi-
satören att undvika misstag; som problemet med att mycket av informationen 
passande för flera av elementen och därmed skapade oönskad redundans.  

För bibliotek som var vana vid MARC-formatet började man i stället att 
undersöka möjligheten att konvertera MARC-formatets fält till XML-
strukturen. Några tyckte dock att man helt borde slopa MARC-formatet och 
helt övergå till ett XML-baserat format. 

                                                 
89 Shien-Chiang Yu, Kun-Yung Lu & Ruey-Shun Chen, 2003, ”Metadata Management System: Design 
and Implementation”, s. 156. 
90 Shien-Chiang Yu, Kun-Yung Lu & Ruey-Shun Chen, 2003, s. 156. 
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MARC eller XML? 
En av MARC-formatets starkaste kritiker är utan tvekan Roy Tennant, chef för 
eScholarship Web & Services Design vid California Digital Library. På sin 
fasta debattsida i Library Journal har han vid ett flertal tillfällen tagit upp 
problematiken med MARC-formatet, och inte sällan i en starkt ironisk ton. Det 
mest talande inlägget är betitlat ”MARC Must Die” och skrevs 2002: 

When MARC was created, the Beatles were a hot new group and those of us alive at the 
time wore really embarrassing clothes and hairstyles. Computers were so large, complex, 
and expensive that it was ludicrous to think that you would one day have one in your 
home, let alone hold one in the palm of your hand. Although age itself is not necessarily a 
sign of technological obsolescence (how much has the wooden pencil improved in the last 
40 years?), when it comes to computer standards it is generally not a good thing.91

Det första Tennant har invändningar emot är MARC-formatets i hans ögon 
onödigt komplicerade syntax, vilket innebär att endast två kategorier av 
människor kan läsa formatet utan att för den skull referera till en mängd 
manualer: en handfull av våra katalogiseringsexperter och de som går på tunga 
droger.92 Trots Tennants drastiska formuleringar är han en de av mest insatta i 
problematiken och har länge jobbat med utvecklingsarbete av bibliografiska 
format. Han har helt rätt i att MARC-formatet har sina rötter i 1960-talet men 
att det givetvis har skett förändringar sedan dess. Grundstrukturen är dock den 
samma och Tennant kritiserar starkt dess struktur som han menar är platt och 
inte tillräckligt bra kan presentera den bibliografiska informationen. Han ser 
t.ex. innehållsförteckningar som en viktig del av beskrivningen, men saknar en 
hierarkisk struktur där denna typ av information kan presenteras. Innehållsför-
teckningar i MARC-formatet skapar i Tennants ögon ingen överblick utan 
endast en massiv textmassa.93 Han menar att man måste utveckla ett nytt format 
som kan möta dagens behov och som är solitt och flexibelt. Han ser FRBR-
rapporten som ett mycket bra initiativ som även borde omfatta utvecklingen av 
nya bibliografiska format: 

Libraries exist to serve the present and future needs of a community of users. To do this 
well, they need to use the very best that technology has to offer. With the advent of the 
web, XML, portable computing, and other technological advances, libraries can become 
flexible, responsive organizations that serve their users in exciting new ways. Or not. If 

                                                 
91 Tennant, Roy, 2002, ”MARC Must Die”, s. 26. 
92 Tennant, 2002, s. 26. 
93 Tennant, 2002, s. 27. 
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libraries cling to outdated standards, they will find it increasingly difficult to serve their 
clients as they expect and deserve.94

Jackie Radebaugh, som arbetat med utvecklingen av MARC 21 vid Library of 
Congress, är av en annan uppfattning än Tennant: 

MARC standards are constantly updated to meet users’ bibliographic needs. To keep up 
with fast-paced computer technologies, for example, the format stretched to make room 
for the exploding universe of Web pages and other electronic information. Web-friendly 
XML Document Type Definitions (DTDs) were created to make MARC accessible to 
new, nontraditional users, such as publishing and dot-com companies. And the latest 
addition to the MARC family—the new MARC 21 Lite Bibliographic Format—is a 
version of MARC trimmed of all but its essential elements, allowing libraries around the 
world to easily access and use the formats. All of these changes (and there are many 
others) have given MARC the momentum and wide-reaching scope needed to become a 
global standard for sharing bibliographic information.95

Radebaugh och Tennant avser dock två olika saker; Radebaugh förklarar att 
nya MARC 21 nu är XML-kompatibelt medan Tennant antyds vilja slopa 
MARC-formatet helt och gå över till ett XML-baserat format. Radebaugh ser 
inte några fördelar med att ge upp MARC-formatet utan hänvisar till 
MARCXML som hennes utvecklingsavdelning vid Library of Congress lade 
fram 2002, vilket är ett schema för att överföra MARC-data till en XML-
miljö.96 Denna applikation används t.ex. av Uppsala universitetsbiblioteks 
Enhet för digital publicering vilka byggt upp Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DIVA), som innehållande universitets digitala dokument som till största delen 
består av avhandlingar. Efter en sökning i arkivet ges bibliotek möjlighet att 
välja i vilket metadataformat de vill ha den bibliografiska informationen. 
Utöver överföring av MARC-data kan man även få överföring till Dublin Core 
och ett antal andra SGML-baserade format.97 MARC-formatets titelfält överfört 
till XML kan se ut enligt följande: 

<datafield tag=”245” ind1=”0” ind2=”4”> 
<subfield code=”a”>The health of dairy cattle/</subfield> 
<subfield code=”c”>edited by Anthony H Andrews</subfield> 

</datafield>98

                                                 
94 Tennant, 2002, s. 27. 
95 Radebaugh, Jackie, 2003, ”MARC Goes Global – and Lite”, s. 43. 
96 Radebaugh, 2003, s. 44. 
97 Se Enheten för för digital publicerings sökbara arkiv DIVA, http://publications.uu.se/epcentre/index.xs
ql?lang=sv. 
98 Caplan, Priscilla, 2003, Metadata Fundamentals for All Librarians, s. 20. OBS! Uppmärkningen i 
DIVA ser annorlunda ut. 
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Priscilla Caplan skriver i sin bok Metadata Fundamentals for All Librarians 
(2003) att det är viktigt att framhålla att det finns två diametralt motsatta sidor 
av förvaring och återvinning av XML-data i databassystem, nämligen data-
centrerad och dokumentcentrerad information. Ser man till den datacentrerade 
sidan av XML-syntaxen framstår den enbart som ett transportsystem som inte 
är tänkt att visas för någon användare. Men i ett dokumentcentrerat XML-
baserat system kan syntaxen användas för att även bevara innehållet i böcker 
och artiklar exakta som de är återgivna i originalet. Ett exempel är det XML-
baserade schemat EAD (Encoded Archival Description) som har mycket av ett 
textdokuments karaktär. Caplan ser en tydlig utvecklingstrend där lokala 
enheter, t.ex. Enheten för digital publicering, utvecklar egna scheman utifrån 
XML som passar deras egna behov. Hon medger dock att dessa system inte är 
lika beprövade som MARC-formatet som funnits i fyrtio år men att de är 
viktiga för utvecklingen för hela sektorn.99

Caplan ser stora möjligheter med den nya utvecklingens flexibla system 
som tillåter överföringar från ett metadatasystem till ett annat. Men hon ser 
även vissa brister hos systemen som kan leda till att information kan gå 
förlorad vid överföring: 

The Library of Congress’s mapping from Dublin Core to MARC, for example, specifies 
that the Contributor element in unqualified Dublin Core maps to the MARC 720 field 
with blank indicators; that the value of Contributor should appear in 720 subfield a; and 
that the literal string ”contributor” should appear in 720 subfield e.100

Denna problematik gör förfarandet osäkert och det finns stor risk att informa-
tion som överförts mellan olika system och sedan återvänder till ursprunget 
inte överensstämmer med originalinformationen. Problemet består i att det inte 
finns något standardformat för hur metadatascheman ska se ut. Detta resulterar 
i att det inte behöver finnas någon överensstämmelse mellan element i ett 
schema och ett annat eller att två scheman har två olika element för samma sak. 
Caplan föreslår att man låter schemats information gå genom ett format som 
gör att elementens egenskaper får samma värde innan de slutgiltigt överförs.101

Det kan tyckas poänglöst att rakt av överföra fälten från MARC till XML 
med de gamla fältnumren och beteckningarna oförändrade. Men det ska under-

                                                 
99 Caplan, 2003, s. 23. 
100 Caplan, 2003, s. 38. 
101 Caplan, 2003, s. 39. Överföringen av MARC-poster till XML kan idag göras utan att någon 
information går förlorad. 
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strykas att det är viktigt att skilja på grunden för katalogiserandet och den 
struktur den organiseras i. MARC-formatets fält och delfält följer de anglo-
amerikanska katalogiseringsreglernas andra revidering (AACR2) när det gäller 
vad som ska presenteras i de bibliografiska posterna, och en övergång till ett 
XML-baserat format behöver inte innebära någon större förändring av grunden 
för katalogiserandet som beskrivs i reglerna. Men vilka är då fördelarna med 
att gå över till eller göra MARC-formatet mer kompatibelt med XML? 

De senaste årens utvecklingsarbete med nya strukturer för bibliotekssystem 
har resulterat i en mängd artiklar där en mängd argument framlagts till XML:s 
fördel. Argumenten kan oftast komprimeras till dessa tre huvudargument, här 
presenterade i en artikel av Art Rhyno: 

(1) XML is standard. 

(2) XML is extensible. 

(3) XML is well supported.102 

XML är en internationell standard genom att den är en undergrupp av SGML, 
som är en etablerad ISO-standard, vilket skapar goda möjligheter för framtida 
lösningar.103 En annan fördel är att XML saknar någon övre gräns för hur 
många ”tags” som kan användas för en och samma post eller hur mycket 
information varje tag kan innehålla. Och det sista argumentet, som är av 
speciell vikt för den framtida teknikutvecklingen, vill poängtera att XML stöds 
av nästan allt inom webbteknologin idag. Den största fördelen med XML till 
skillnad från MARC-formatet är att den bibliografiska posten inte behöver 
skiljas från dokumentet den beskriver (om det existerar elektroniskt vill säga), 
utan vara en del, inbäddad i, dokumentet självt. 

Mycket talar för XML:s fördel vad gäller användbarheten vid katalogise-
ring vid bibliotek och frågan varför utvecklingen inte kommit längre är därför 
mycket intressant. Demetrios Ioannides förklarar i en artikel att SGML-
baserade lösningar inte fick det genomslag i biblioteksvärlden som man hoppas 
på p.g.a. att det krävde stora resurser för det komplicerade programmerings-
arbetet.104 Det var endast ett fåtal förlag och statliga myndigheter som hade råd 
att utveckla mer avancerade system. 

                                                 
102 Rhyno, Art, 2002, ”XML and Relational Databases: Uses and Opportunities for Libraries”, s. 97. 
103 ISO 8879 (Information Processing-Text and Office Systems-Standards Generalized Mark-up 
Language) infördes redan 1985. 
104 Ioannides, Demetrios, 2000, ”XML Scheme Languages: Beyond DTD”, s. 9 ff. 
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Beträffande kostnadsfrågan på kort sikt talar det mesta för att hålla fast vid 
MARC-formatet som är beprövat och stabilt. Den fråga som biblioteken måste 
ställa sig är dock om det kommer att löna sig på längre sikt att grundligt ut-
veckla ett XML-baserat format. Jane M. Read, som skrivit den lättsamma men 
tankeväckande Cataloguing Without Tears (2003), lägger fram två punkter 
som är av vikt för MARC-formatets framtid. Den första punkten tar upp det 
problematiska faktum att MARC endast används inom biblioteksvärlden. Detta 
innebär att de bibliotekssystem som baseras på MARC kommer att vara dyrare 
än de system som baseras på XML, därför att denna marknad är betydligt 
större, vilket oftast innebär större konkurrens och därmed mer pressade 
priser.105 Den andra punkten som Read lyfter fram har att göra med MARC-
formatets bristande flexibilitet vad gäller förmågan att visa relationer (speciellt 
hierarkiska relationer) mellan de bibliografiska posterna. Denna brist beror på 
att det inte existerar någon standardkod för hur man ska koppla ihop en post 
med en annan. 

Fördelarna med XML menar Read är dess flexibilitet och att det är billigt 
att använda. Programspråket är givetvis gratis, men att bygga upp avancerade 
system med XML är betydligt mer kostnadskrävande. De stora nackdelarna 
med XML-baserade bibliotekssystem just nu, enligt Read, är att utvecklingen 
inte har kommit tillräckligt långt utan erbjuder närmast uteslutande lösningar 
för elektroniska bibliotek och databaser för Knowledge management.106 Och 
den fördel XML har med hänsyn till kostnadsfrågan på längre sikt förlorar den 
på att det inte finns någon allmänt accepterad standard för att benämna fält, 
vilket det finns för katalogiserande i MARC.107

Den risk många ser med utvecklingsarbetet med nya format är att det 
kanske inte kommer att ge de positiva effekter man hoppats på. Problematiken 
kommenteras bl.a. av T. Zantow: 

MARC has created fairly clean definitions with bibliographically significant naunces. No 
single system will do every thing, as is evidenced by the work of the Dublin Core Project. 
We can tweak any Web code to do what MARC does, but there will be plenty of Web 
resource creators who will ignore the evolving “standard” or complain, legitimately, that 
it is becoming as cumbersome to use as MARC.108

                                                 
105 Read, Jane M., 2003,  Cataloguing Without Tears. Managing Knowledge in the Information Society, s. 
89. 
106 Read, 2003, s. 90. 
107 Read, 2003, s. 90. 
108 Khurshid, 2002, s. 374. 
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Zantows slutsats tycks därmed vara att det ännu är för tidigt att överge MARC-
formatet till förmån för någon annan lösning. 

Det finns dock en utveckling med MARC-formatet som Zahiruddin 
Khurshid har uppmärksammat och som inte direkt talar för dess fördel. Pro-
blemet ligger i att MARC-formatet alltmer anpassat sig till västerländska 
språk. Han ser ett allt större missnöje bland t.ex. arabiska bibliotek, vilka anser 
att MARC-formatet inte i tillräckligt stor utsträckning tillhandahåller lösningar 
för material som inte är skrivna med latinska bokstäver. Idag är alla tecken som 
inte är latinska hänvisade till fält 880. Ett nytt automatiskt bibliografiskt 
system, framtaget av Research Libraries Information Network (RLIN), började 
användas för några år sedan för att underlätta katalogiseringen med icke-
latinska bokstäver. I detta fall gick systemet ut på att de arabiska tecknen skulle 
länkas till huvudfälten genom ett delfält. Men förfarandet imponerade inte på 
de arabiska biblioteken och RLIN:s system togs aldrig i bruk i större skala. 
Vad biblioteken efterlyste var inte enbart en MARC-version som kunde 
behandla det arabiska alfabetet utan som även var anpassad till arabiska 
namnformer och till den muslimska kalendern, Hijrah.109

För att komma fram till en lösning på problematiken startade OCLC 1999 
Arabic Cataloging Pilot Project. Projektet tog fram en mjukvara som gjorde det 
möjligt att katalogisera material på arabiska utan att behöva vara hänvisade till 
ett 880-fält. Mjukvaran ökade även flexibiliteten för andra bibliotek som ville 
importera de arabiska posterna till den egna katalogen, genom att erbjuda fyra 
olika visningsalternativ med varierande mängd arabiska och latinska fält.110

Khursid frågar sig därför om ett XML-baserat format skulle vara den 
ultimata lösningen för de arabiska bibliotekens katalogiseringsprogram. Men 
han tror inte XML kan övertyga de som nu börjat använda OCLC nya mjuk-
vara. Det största hindret för en utveckling av ett XML-baserat format är att få 
har kommit i kontakt med XML, dels p.g.a. att det ännu inte existerar så många 
elektroniska dokument på arabiska.111 Fördelarna med en XML-baserad katalog 
vid katalogisering av material på olika språk och teckenuppsättning är att XML 
stöds av Unicodes standarder. Unicode är ett konsortium som standardiserat 
koderna som ligger bakom alla teckenuppsättningar, så att alla tangentbord 
oberoende av språk ska kunna framställa tecknen via koden.112

                                                 
109 Khurshid, 2002, s. 374. 
110 Khurshid, 2002, s. 375. 
111 Khurshid, 2002, s. 376. 
112 Se Unicodes hemsida, http://www.unicode.org/.
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Problemen med det som kallas multi-script metadata hos MARC-formatet 
uppmärksammas även av Ki-Tat Lam, forskare vid The Hong Kong University 
of Science and Technology. Han ser utvecklingen med MARC 21-formatets 
nya 8-bits miljö genom fält 066, förlegat redan vid introduktionen.113 Inten-
sionen var att fält 066 skulle ge möjlighet att specificera vilken tecken-
uppsättning som posten skulle presentera. En etta (1) i delfält c specificerade 
en latinsk teckenuppsättning (känd som ANSEL eller ALA). Denna 
specifikation går att upprepa vilket gör det möjligt att ha olika 
teckenuppsättningar i samma post. Lam menar att denna metod blir mycket 
besvärlig om biblioteket ofta katalogiserar material med olika 
teckenuppsättningar, vilket även Khurshid poängterade ovan. För bibliotek 
som å andra sidan mestadels katalogiserar material med en latinsk 
teckenuppsättning är denna metod mer tillämplig. 

För de bibliotek som katalogiserar material som inte har en latinsk tecken-
uppsättning menar Lam att det är lämpligare att välja MARC 21:s möjlighet att 
använda Unicode via position 9 i postens Leader.114 Denna inställning gör det 
möjligt att skriva och läsa alla teckenuppsättningar. Om man jämför de båda 
tycks den sistnämnda erbjuda den bästa lösningen. Lam menar dock att båda 
lösningarna har stora brister och visar detta genom att försöka katalogisera en 
engelsk-rysk-kinesisk ordbok. Han finner att MARC 21 har svårigheter att 
åskådliggöra relationerna mellan parallelltitlarna och dess transkriptioner, som 
resulterar i en ostrukturerad presentation. Lam menar emellertid att det först-
nämnda alternativet är bäst lämpad, vilket kan tyckas märkligt med tanke på 
beskrivningen ovan. Genom att välja det andra alternativet med inställningarna 
i fält 066, aktiveras visning i fält 880 och det har skapats en tydligare relation 
mellan transkriberingen och originalspråket.115

Den bästa lösningen på problemet med katalogisering av material på flera 
språk med olika teckenuppsättningar är enligt Lam XML, där man kan konstru-
era ett schema (t.ex. en DTD) som tar hand de olika teckenuppsättningarnas 
relation i den bibliografiska posten. XML gör det även möjligt att låta 
attributen för respektive språk vara inkluderade i metadatan, vilket t.ex. gör det 
möjligt för användaren att välja om han eller hon vill se posten med alla 
teckenuppsättningar eller endast på det språk och teckenuppsättning denne 

                                                 
113 Lam, Ki-Tat, Moving From MARC to XML – Part Two Handling of Multi-script Metadata, 2001a, 
http://ihome.ust.hk/~lblkt/xml/marc2xml_2.html. 
114 I funktionen Leader definieras posten. Här anges förutom teckenuppsättningen bl.a. vad det är för typ 
av material som katalogiseras och vilka regler som används. 
115 Lam, 2001a. 
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behärskar. Denna utväg skapas genom att koppla XML-dokumentet med meta-
data till ett XSL-dokument, vilket är en stilmall för XML. 

Lam presenterar hur posten för denna ordbok skulle kunna skrivas med 
XML (här beskuren och visar endast de engelska och kinesiska titelfälten): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<marc mattype="am" cdate="20010416" udate="20010416" rcn="ACbC"> 
... 
<fd id="1.1" script="latin.english" name="246" ind1="3" ind2="1" label="Variant 
Title"> 
<sf name="a">English-Russian-Chinese dictionary of electronics and electrical 
engineering</sf> 
</fd>  
<fd id="1.2" script="latin.pinyin" name="246" ind1="3" ind2="b"  label="Variant Title"> 
<sf name="a">Ying E Han dian zi dian gong ji shu ci dian</sf> 
</fd> 116

I fd-elementet specificeras vilket språk och vilken teckenuppsättning texten, i 
detta fall titeln, ska presenteras i posten. Elementet innehåller även ett attribut-
id, vilket är förutsättningen för att man ska kunna skapa relationer mellan de 
olika språken och transkriberingarna. I detta fall skapas relationen mellan 
titlarna med id-numret 1. Här har id-nummer 1.1, 1.2, osv. olika värden som 
indikeras av siffran efter punkten, medan 1 före punkten indikerar att de har en 
överordnad relation.117

Lam visar också hur auktoritetsfunktioner för upphov kan vara uppbyggda 
på liknande vis, där varje post förses med en URL-länk till den aktuella 
auktoritetsposten. Fördelen med XML är att auktoritetsposten kan ”känna av” 
vilken teckenuppsättning som ska skickas beroende på användarens val.118 I och 
med att auktoritetsposten ligger tillgänglig via en URL behöver inte olika 
bibliotek bygga upp lokala auktoritetsdatabaser utan dela dem med varandra. 

Det senaste utvecklingsprojektet som Lam och hans medarbetare genom-
drivit är ett XML-baserat auktoritetssystem som heter The XML Name Access 
Control Repository. Man har här lånat FRBR-rapportens enhetskoncept där 
enheten person är ett uttryck av namn och kan vara manifesterat i multipla 
namnformer.119 Den nya typen av auktoritetsposter kallade NAC-poster (Name 

                                                 
116 Lam, 2001a. 
117 Lam, 2001a. 
118 Lam, Moving From MARC to XML – Part Three Handling of Authority Metadata, 2001b, 
http://ihome.ust.hk/~lblkt/xml/marc2xml_3.html.
119 Lam & Kwok, Louisa, 2003,”XML Name Access Control Repository”, passim. 
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Access Control), innehåller bl.a. relationerna mellan olika namnformer, deras 
språk och teckenuppsättningsattribut. 

Lams redogörelse visar att XML gör det möjligt att skapa komplexa rela-
tioner med relativt enkla medel. 

Tre forskare vid Chiao-Tung universitet i Taiwan sammanställde ett 
system som utnyttjade XML:s alla fördelar. Slutprodukten var ett system som 
tillät import av olika typer av XML-scheman och där dessa scheman var 
kompatibla med varandra, vilket gav användaren möjlighet att återvinna 
metadata som i grunden var lagrade i olika scheman utan att det avspeglades 
vid presentationen.120 Systemet är även flexibelt gentemot andra system som 
vill importera systemets poster och anpassar formatet till det mottagande 
systemet. 

Det är tydligt att forskare och utvecklare har olika uppfattning om MARC-
formatet respektive XML-baserade format, beroende på vilket format de själva 
utvecklar. Elaine Svenonius, som tidigare refererades i kapitlet om FRBR, intar 
en mer nyanserad inställning i frågan om huruvida MARC-formatet är döds-
dömt p.g.a. ny teknologi. Hon vill varken döma ut MARC eller XML utan vill 
hellre se en diskussion som tar avstamp på en mer grundläggande nivå där 
formatets struktur har en underordnad roll. Hon tycker dock att de strukturer 
som lagrar och organiserar metadatan är viktig och instämmer i den kritik som 
riktats mot MARC-formatets oförmåga att presentera hierarkiska strukturer och 
att det inte är tillräckligt anpassat för moderna databassystem.121 Hon välkom-
nar därför flexibiliteten och de utökade möjligheterna med XML, men under-
stryker samtidigt att det är viktigt att inte tro att den nya tekniken löser alla 
problem. Den största fara hon ser med de nya systemen som organiserar 
elektroniska dokument är att de förutsetts sköta insamlandet av metadata ur 
dokumentet automatiskt: 

A system that relies on documents to be self-describing is founded on the supposition that 
the design of search algorithms can substitute for the crafting of individual bibliographic 
descriptions. The algorithms used in search engines today are still fairly primitive; many 
are based on keyword searching alone. As yet such systems have not been able to deal 
with the scatter and clog of information caused by the synonymy and homonymy of 
natural language, nor can they provide semantically useful displays of bibliographic data. 
But they have the potential to do so, transforming the theory of bibliographic description 
into a theory of bibliographic searching.122

                                                 
120 Shien-Chiang Yu, Kun-Yung Lu & Ruey-Shun Chen, 2003, passim. 
121 Svenonius, 2000, s. 66. 
122 Svenonius, 2000, s. 66. 
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Det ska tilläggas att Svenonius skrev detta 2000 och systemen har sedan dess 
blivit bättre. Man kan dock skönja en viss skepsis hos Svenonius vad gäller den 
nya teknikens inverkan på katalogiseringen. Jian Qin, forskare vid Syracuse-
universitetet, publicerade en artikel om övergången från MARC till XML vid 
samma tid som Svenonius bok kom ut, och poängterade att det är viktigt att se 
till framtidens elektroniska material snarare än dagens fysiska pappersmaterial 
när man tar fram nya format: 

When libraries began to use MARC format for their library catalogs back in the late 
1960’s. They mainly converted their printed records into electronic form for storage and 
retrieval. The materials represented by these records are physical and static. In the Web 
space, there is not much  physical, nor static—the material is virtual and the information 
is dynamic. The library’s role today has more emphasis in being as a ”pathfinder” than a 
”gatekeeper”.123  

Det stora problemet med det framväxande utvecklingsarbetet med de nya 
XML-baserade lösningarna för bibliotekssystem är avsaknaden av standardise-
rade format och protokoll för hur informationshanterandet ska behandlas. De 
två mest förekommande konverteringsformaten mellan XML och MARC är det 
tidigare nämnda formatet utvecklat vid Library of Congress och ett annat 
konverteringsformat utvecklat av Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harwesting (OAI-PMH). Vid ett möte i ISO kommittén för sektionen 
för information och dokumentation i maj 2003, lyftes frågan fram om en enhet-
lig standard på initiativ av danska företrädare. Frågan togs upp till diskussion 
vilket resulterade i att ISO-kommittén ska undersöka möjligheten att utveckla 
Library of Congress MARC 21 XML-konvertering till en ISO-standard.124 Vad 
man vill få fram är en ISO-standard med ett mer generellt XML-baserat 
transportformat, som i linje med den gamla standarden ISO2709 kan rymma 
alla MARC-format som idag existerar. 

Leif Andresen och Charlotte C. Pedersen som följt utvecklingen och som 
engagerat sig i standardiseringsarbetet, ser med tillförsikt på utvecklingen av 
XML-baserade lösningar och önskar att IFLA:s FRBR-modell på sikt kan 
integreras i utvecklingsarbetet. Det paradigmskifte som de anser katalogise-
ringen står inför idag innebär en svår prövning för MARC-formatet. Den starka 
ställning formatet erhållit efter närmare fyrtio år av användning börjar nu bli ett 
av de stora problemen menar Andersen och Pedersen. Ett format som skapades 
                                                 
123 Qin, Jian, 2000, ”Representation and Organization of Information in the Web Space: From MARC to 
XML”, s. 86. 
124 Andresen, Leif & Pedersen, Charlotte C., 2003, ”Er tiden løbet fra MARC-formatet?”, s. 449. 
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för att enbart innehålla bibliografisk information är i deras ögon svårt att ut-
veckla så att det anpassas till den nya tekniken. De menar att XML är allt för 
överlägset och erbjuder en mängd nya möjligheter som inte MARC-formatet i 
längden kan konkurrera med. De ser också ett problem med att MARC-
formatet uteslutande är ett biblioteksformat och inte lika lätt kommer att kunna 
integreras i andra system, vilket snarast är en förutsättning för de kommande 
bibliotekssystemen, då mer och mer material sprids elektroniskt.125

Tillsammans med Roy Tennant, som citerades inledningsvis i detta kapitel, 
är två andra kaliforniska forskare, Dick Miller och Kevin Clarke vid Stanford-
universitets medicinska bibliotek, mycket positivt inställda till XML som 
grund i bibliotekssystem. I deras nya bok Putting XML to Work in the Library 
(2004), säger de inledningsvis ironiskt att om XML kommer att skörda lika 
stora framgångar som fram till idag kommer skolbarn att få lära sig detta 
uppmärkningsspråk tillsammans med alfabetet!126 Boken som är en grundlig 
genomgång av XML:s uppbyggnad, syntax och praktiska tillämpningsbarhet 
för bibliotek, kommer med all säkerhet att bli ett standardverk för 
katalogutvecklare på flertalet bibliotek. 

Miller och Clarke ser med viss oro på utvecklingen av XML-baserade 
system för bibliotek. För att skapa effektiva lösningar i form av väldefinierade 
XML-scheman krävs stora intellektuella insatser som i grunden baseras på 
kunskap om bibliografisk beskrivning, vilket är bibliotekariens och inte 
programmerarens specialitet. För att snabbt utforma en standard för XML-
scheman för bibliotekssystem krävs, enligt Miller och Clarke, att bibliotekarier 
och programmerare för ett mycket närmare samarbete än tidigare. De ser det 
inte som en nödvändighet att bibliotekarien ska bli programmerare men att en 
ökad kunskap om t.ex. XML hos bibliotekarien är en förutsättning för ett bättre 
samarbete vilket även påskyndar utvecklingsarbetet.127  

De fördelar Miller och Clarke lyfter fram med XML sammanfattar de i be-
greppen: Content, Metadata och Access. Med den förstnämnda, innehållet, 
uppmärksammar de att XML tillåter metadatan vara inbäddad i innehållet själv 
och att man därför inte behöver skilja texten och den bibliografiska informatio-
nen åt. Med det andra begreppet, metadata, avser de den i deras ögon utökade 
bibliografiska kontrollen som XML möjliggör för elektroniska resurser och 
traditionella pappersbundna material. Och det är inom detta område som det 

                                                 
125 Andresen & Pedersen, 2003, s. 448 f. 
126 Miller & Clarke, 2004, s. 3. 
127 Miller & Clarke, 2004, s. 92. 
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stora utvecklingsarbetet ligger, dels för att det ännu inte finns någon bra 
standard för bibliotek. Det tredje och sista begreppet, tillgång, syftar XML och 
dess relaterade teknologier som kan tolka XML-syntaxen, vilket gör det lättare 
att bygga mer komplexa system för bl.a. digitala bibliotek, 
informationsportaler eller andra webb-applikationer.128

Miller och Clarke uppmanar bibliotekarier att gå samman och gemensamt 
satsa på XML-baserade system, då de ser en stark, stabil och bred utveckling 
av teknologin. De poängterar särskilt vikten av samarbete för att de nya 
systemen ska kunna utnyttjas maximalt. De nuvarande systemen som går under 
namnet ILS (Integrated Library Systems), är inte så integrerade som de utger 
sig för att vara, enligt Miller och Clarke. Standarden, Z39.50, som skulle 
möjliggöra sökande i olika bibliotekssystem oberoende av tillverkare har 
tillsammans med import/export-funktionen mellan system inte uppnått 
tillräcklig effektivitet. Problemet enligt Miller och Clarke är att man inte 
gemensamt har deklarerat tydligare och öppnare kommunikation mellan olika 
komponenter i systemen. Miller och Clarke berömmer dock de asiatiska 
forskningsinstitutionerna, och då speciellt Lams i Hong Kong, för att de arbetat 
hårt för att utveckla XML-baserade system.129

Kritiken från Miller och Clarke går även igen när det gäller deras analys av 
bibliografiska poster och auktoritetsregister. Trots Library of Congress utveck-
ling av MARCXML-formatet, ser de problem med en sådant format p.g.a. att 
det begränsar flexibiliteten i XML genom att MARC med deras ord: ”manipu-
lating the resultant markup”.130 MARC har nu nått den gräns där formatets 
grundstruktur inte längre kan tillmötesgå de nya kraven. Miller och Clarke 
beskriver MARC-formatet som ett stort, gammalt skraltigt hus som dock erbju-
der viss grundläggande komfort, men som inte kan bli av med problemen 
genom att ständigt restaureras. Större och mer grundläggande förändringar 
efterlyses: 

New technologies relating to the World Wide Web have introduced fundamental changes 
in computing that cannot be ignored. Recent efforts to modernize MARC have mostly 
involved a literal, uncritical translation of its fields, indicators, and subfields into XML’s 
elements and attributes. Unforunaly, this incorporates MARC’s inherent problems into the 
new medium and prevents taking real advantage of XML. For libraries to remain 
competitive, librarians must expand their comfort zone. The time is overdue to stop 
remodeling and design a new edifice—one that can incorporate the best of that has been 

                                                 
128 Miller & Clarke, 2004, s. 98 f. 
129 Miller & Clarke, 2004, s. 100, 102. 
130 Miller & Clarke, 2004, s. 101. 
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learned over the past forty years about data definition and functional relationships into a 
new, more sustainable framework designed for the World Wide Web.131

För att illustrera problemen kommer här en genomgång av Millers och Clarkes 
kritik av MARC-formatets utveckling de senaste åren, för att avslutas med en 
beskrivning av XOBIS, det system Stanforduniversitetet tagit fram för sitt 
medicinska bibliotek. 

Inledningsvis visar Miller och Clarke att det grundläggande problemet med 
MARC är att det inte bara är onödigt komplext, utan även ”bjuder in” kom-
plexitet: 

MARC coding adds more complexity than necessary to record the required data elements 
and their attributes. MARC tags, indicators, and subfield delimiters may appear to parallel 
XML’s markup of data values, but they do not reflect the basis distinctions between 
XML’s concepts of elements and attributes. Instead, the interpretation of the MARC 
tagging relies on definitions recorded externally in the format’s cumbersome 
documentation. Labeled displays in online catalogs reconstruct these meanings to an 
extent, but often do not render them for users at all. Disuse and sporadic application of 
many of the complexities in MARC coding is indicative of their not being easily 
defined.132

Ett av problemen är att MARC-formatet i så stor utsträckning upprepar samma 
information eller förmedlar icke-information. Speciellt vanligt är detta i de s.k. 
kontrollfälten (001–008). Som exempel kan nämnas att varje monografi måste 
ange om det är en festskrift eller inte. Och i de flesta fall är det inte en festskrift 
som katalogiseras, men ändå måste en 0:a anges i fält 008 för att tala om att det 
inte är en festskrift.133 Denna typ av icke-information anser Miller och Clarke 
höra hemma i de första primitiva datasystemen och inte den nyaste MARC 21 
versionen. MARC använder något som kallas kodad information och är enligt 
de flesta bedömare inte längre försvarbart för system som vill vara effektiva 
och spara utrymme.134

Miller och Clarke visar att liknande förfarande förekommer i de flesta av 
kontrollfälten och speciellt problematiskt är uppgifterna som anger datum. Här 
förkommer en mängd olika standarder för hur datumen ska presenteras och ofta 
genereras samma datum automatiskt flera gånger utan att det närmare motive-
ras. Speciellt anmärkningsvärt är att det nyinförda fältet 887, som ska ge plats 

                                                 
131 Miller & Clarke, 2004, s. 103. 
132 Miller & Clarke, 2004, s. 110. 
133 Ofta glöms detta kontrollfält bort och om varken värde ”0” eller ”1” används resulterar detta i att fältet 
inte kan hittas och därmed ha mist sin funktion. 
134 Miller & Clarke, 2004, s. 104 f. 
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åt ”icke-MARC information” vid konverteringar mellan MARC och andra 
system, inte klarar av att tolka den angivna informationen som är XML-
baserad. Som exempel anger Library of Congress i sina riktlinjer att datum 
angivet i XML-syntax genereras enligt följande exempel: 

887_^a<TextPublicationData>20000617</TextPublicationDate>135

Det anmärkningsvärda med detta exempel är att det inte kommer att fungera 
p.g.a. att XML-deklarationen är förbjuden; de s.k. start- och stopptaggarna 
överensstämmer inte. Miller och Clarke menar att XML kan lösa dessa 
problem genom att i ett schema definiera hur t.ex. datum ska genereras endast 
en gång, och sedan använda hänvisningen till schemat varje gång ett datum 
behövs. Hur datum ska presenteras bör även överensstämma med ISO-
standarden för att göra systemet kompatibla med andra datasystem som i stor 
utsträckning stödjer ISO-standarder. 

Komplexiteten återkommer även i MARC-formatets sätt att beskriva 
bibliografiska relationer. Miller och Clarke presenterar en lång utläggning av 
MARC-formatets komplexa relationer och den problematik som uppstår med 
t.ex. auktoritetsregister. De anser att dessa relationer är så fundamentalt viktiga 
att bibliografiska relationerna bör behandlas som ett eget kapitel i sig vid ut-
formandet av ett format: 

MARC handles relationship in too many different ways. Developing a new schema offers 
the opportunity to reconcile the many variant methods. To build a more coherent 
structure, bibliographic entities need to be recorded in a more discrete/atomic manner, one 
identity per record. This would make it easier to define a single, crisp linking mechanism 
for all types of relationship. This could take advantage of XML’s linking technologies or 
merit a special structure to allow an element to contain more complex information about 
name, type, quality, duration and descriptive details of a relationship that do not properly 
belong to either of a pair of related records.136

MARC-formatets komplexitet innebär svårigheter för alla parter menar Miller 
och Clarke; användare får svårt att finna informationen de söker och program-
merare och katalogisatörer inbjuds till att begå misstag p.g.a. avsaknaden av 
konsekvens och tydlighet. Deras slutsats av genomgången av MARC-formatet 
sammanfattas med ett resonemang om dess platta struktur, oflexibla fält och 

                                                 
135 Miller & Clarke, 2004, s. 107. Min kursivering. Se även Library of Congress riktlinjer för MARC-
formatet, fält 841—88X, http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhold.html#mrcb887.
136 Miller & Clarke, 2004, s. 112 f. 
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bristande funktionalitet.137 De menar att problemen med MARC är så stora att 
det kräver en fullständig återuppbyggnad från grunden om man vill göra 
formatet bättre. Men MARC-formatet är inget alternativ för Miller och Clarke 
som hävdar att dess envist framskjutna position effektivt hindrar bibliotekarier 
att ta till sig XML och relaterade teknologier, vilket resulterar i att de hamnar i 
underläge på ”informationsmarknaden”. Och meningen som avslutar kapitlet 
om kritiken av MARC-formatet belyser ganska väl hur de ser på formatet: 
”Despite its long life and useful contributions, MARC now represents more of 
a handicap than an advantage.”138

Miller och Clarke lyfter fram ett system som de själva varit inblandade i 
vid Stanford University’s Lane Madical Library, som går under namnet XOBIS 
(Xml Organic Bibliographic Information Schema). XOBIS ska erbjuda ett 
bredare bemötande av informationsorganisation i en digital miljö och lösa de 
problem som de finner hos MARC-formatet. Miller och Clarke menar att 
WWW och XML så väsentligt har förskjutit perspektivet för bibliotek och att 
det därför är tid att begrunda den traditionella ”regelintensiva” 
katalogiseringen som enligt dem mer är en konst än en vetenskap. Med XOBIS 
vill man återuppbygga och förena bibliografiska data och auktoritetsregister i 
en mer konsekvent struktur med hjälp av XML.139

XOBIS utmärkts av att schemat delar upp bibliografiska data och 
auktoritetsdata i tio överordnade kategorier, Principal Elements, som täcker 
breda innehållskategorier. Varje bibliografisk post som tillfogas till systemet 
innehåller även tre grundläggande delar med tillhörande understrukturer: 

1. Element för kontrolldata, innehållande postens metadata. 

2. En av de tio överordnade elementen. 

3. Ett relationselement som innehåller ett eller flera relationselement.140 

Systemet utnyttjar här XML för att konstruera komplexa relationer mellan den 
bibliografiska informationen. Systemet är så konstruerat att varje post 
tillhörande något av de överordnade elementen kan relateras till en post i annat 
element. Funktionen ser till att relationerna förhåller sig parallellt till varandra 
genom ett klassattribut, som upprätthåller en sammanhängande struktur och 
                                                 
137 Miller & Clarke, 2004, s. 116. 
138 Miller & Clarke, 2004, s. 116. 
139 Miller & Clarke, 2004, s. 136 ff. 
140 Miller & Clarke, 2004, s. 138. 
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indikera vilken typ av relation som angivits. De överordnade elementen är: 
Concept, String, Language, Organization, Event, Time, Place, Being, Object 
och Work.141 Det första elementet, Concept, kan ses som överordnad även om 
de tio elementen är parallella. Elementets innehåll kan innehålla information 
om både ämne och kategori, där ämne beskriver att materialet i fråga behandlar 
ett visst ämne och där kategori beskriver vad materialet är (en modell över 
grundstrukturen i XOBIS presenteras i bilaga 2). I XML schemat kan t.ex. en 
av många relationer beskrivas som konceptuell. Här ett exempel på hur ett 
ämnesord bibliografiskt beskrivs: 

<Relationship class=”conceptual” type=”associative”> 
<Name>Topic</Name> 
<Concept id=”94Z15256L” scheme=”MeSH”> 
 <Name>Head</Name> 
 <Subvision id=”94Z4128L”>Surgery</Subvision> 
</Concept> 

</Relationship>142

Här har en bok om huvud- och halskirurgi fått ämnesord ur MeSH (Medical 
Subject Headings) via en konceptuell relation som förmedlar att boken be-
handlar ämnet huvudkirurgi. Nästa relation i schemat (ej i exemplet) tillägger 
även halskirurgi och där hämtas id-numret i stället från den position i 
klassifikationssystemet som representerar ämnesordet ”Hals” i MeSH.  

Varje post i katalogen byggs upp med dessa tio överordnade element som 
har viss likhet med de grundläggande fälten i MARC-formatet och har även 
strukturella likheter med FRBR.143 XOBIS fyra centrala element är Place, 
Being, Object och Work, som även fungerar som auktoritetsregister. Elementet 
Being kan i schemat få olika attribut beroende på om det är en person som 
skrivit ett verk eller om det rör sig om en grupp eller ett folk som ska sättas i 
relation med ett material. Till auktoritetsposterna kan sedan ytterligare relatio-
ner skapas som kan omfatta de andra elementen. En post som t.ex. beskriver ett 
verk skrivet av en känd artist kan via elementet Being även innehålla en kon-
ceptuell relation till ett ämnesord som beskriver vilken typ av artist personen i 
fråga är, eller en kronologisk relation som anger födelse- och eventuellt dödsår. 

                                                 
141 Miller & Clarke, 2004, s. 140. 
142 Stanford University, Lane Medical Library, Special Projects, XOBIS XML Schema, 
http://elane.stanford.edu/laneauth/LaneRecords.xml. 
143 Dick R. Miller gav i Berlin augusti 2003 en presentation av XOBIS och dess likheter och skillnader 
med IFLA:s FRBR-modell för The FRBR Working Group: Introducing XOBIS to the FRBR Working 
Group August 4, 2003, Berlin, Germany, http://elane.stanford.edu/laneauth/IFLA_Berlin.html#FRBR. 
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Miller och Clarke menar att denna typ av relationsstruktur som XOBIS möjlig-
gör tar den bibliografiska beskrivningen ett steg längre: 

This arrangement of Principal Elements with correlating Relationships provides more 
granularity than the traditional overlaping bibliographic categories of name, title, series, 
and subject. It provide a singular mechanism for consistently organizing all types of inter-
record relationships, rather than just bibliographic ones.144

XOBIS erbjuder inte mindre än 100 relationspar (t.ex. conceptual–
chronological), som samverkar för att beskriva material i en katalog. Det kan 
tyckas som en mycket komplex och svåröverskådlig struktur. Men Miller och 
Clarke menar att detta förfarande löser många problem och ökar möjligheterna 
för exakta träffar och relevanta hänvisningar. Den viktigaste komponenten för 
att lösa problemen med att konstruera en fungerande, associativ struktur som 
även erbjöd olika typer av auktoritetsregister var elementet Concept och hur 
detta element relateras. 

Miller och Clarke understryker att XOBIS inte endast är en översättning av 
MARC till XML och att det inte heller har någon jämförelse med Library of 
Congress konverteringsformat MARCXML. De menar att MARCXML be-
handlar relationer som bibliografiska beskrivningar. I MARCXML är t.ex. ett 
förlag som ger ut ett verk en del av postens beskrivning. I XOBIS är detta 
förhållande representerat av en verk/organistaions-relation som ingår i ett 
auktoritetsregister, vilket i detta fall behandlar organisationer. 

För att vidareutveckla XOBIS krävs mer arbete för att göra systemet mer 
”intelligent”. Ett av problemen har varit att utveckla ett fungerande auktoritets-
register som kan behandla mer komplexa relationer än de nu existerande. 
Miller och Clarke ger följande exempel: 

While topic and category (form/genre) were initially separate, these were reinterpreted as 
kinds of Relationships. For example, a Work can belong to the class Periodicals or be 
about Periodicals. The value (Periodicals) and the relationship to it (Topic or Category) 
are all examples of the Concept element. By designating a particular Concept as an 
exemplar of another Concept, authority control can be self-referencing. A design criterion 
for the XOBIS editor will be to verify valid values for any given Concept by looking in 
the database to identify cases assigned to that Concept. By including definitions in each 
Concept record, the scheme also becomes self-documenting, The Alpha version of 
XOBIS treats Relationship as a special category of Concept. The design implies that 
Records have categorical Relationships to one of the ten fundamental categories 
(Principal Elements) that will be needed to “seed” a system.145
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Miller och Clarke understryker att XOBIS inte är färdigutvecklat och behöver 
fler tester, men att det i sin nuvarande form är ett konkret exempel på hur ett 
webborienterat schema som kan ersätta MARC-formatet skulle kunna se ut. 
Med tanke på att XOBIS är relativt nytt har det ännu inte blivit kritiskt 
granskat och kommenterat i någon större omfattning. IFLA:s FRBR Review 
Group har dock uppmärksammat XOBIS och ser det som ett mycket spännande 
projekt för den kommande generationens bibliotekssystem.146

Sammanfattande analys 
Genomgången av material som diskuterar MARC-formatets framtid visar att 
det finns ett problematiskt förhållande mellan formatet och den nya teknologin. 
Starkast kommer detta problematiska förhållande fram hos Tennant, Miller och 
Clarke, som vill se en utveckling som mer och mer lösgör sig från MARC-
formatet. En mindre radikal utveckling representeras av Jacki Radebaugh 
(Library of Congress), som vill utveckla och göra MARC-formatet mer 
kompatibelt med t.ex. XML för att på så sätt förbättra organisationen av den 
bibliografiska informationen. 

MARC-formatet tycks idag nått den gräns där förbättringar och vidare ut-
vecklingsarbete inte längre kan möta kraven och de lösningar som XML kan 
erbjuda. Ett viktigt område där MARC-formatet inte lyckats tillräckligt fram-
gångsrikt är katalogiseringen av material med en annan teckenuppsättning än 
den latinska. Library of Congress tycks mer och mer inriktat sitt utvecklings-
arbete för västerländska bibliotek, vilket inte minst missgynnat den stora 
arabisktalande delen av världen. 

Mycket talar för att XML kommer att bli ett allt viktigare verktyg i fram-
tidens katalogiseringsformat. XML:s flexibilitet och hierarkiska struktur till-
sammans med att det stöds av standarder och är kompatibelt med övrig tekno-
logi, gör det till ett svårslaget koncept. Även ur ekonomisk synvinkel på lång 
sikt talar mycket för XML, då tekniken inte på samma sätt som MARC, knyter 
den till biblioteksområdet. Utvecklingsarbetet av XML-baserade system för 
bibliotek kan därmed dra nytta av den forskning och utveckling av XML-
baserade system som bedrivs på andra områden. Men på kort sikt framstår en 
övergång till ett format som i stor utsträckning frångår MARC till fördel för 
XML som ett mycket dyrt alternativ. Att frångå ett format som funnits sedan 
1960-talet innebär stora insatser om man har intensionen att få internationell 
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genomslagskraft. Lokala projekt som t.ex. XOBIS vid Lane Medical Library 
vid Stanforduniversitetet, visar att mer genomgripande förändringar är möjliga, 
men att det kräver en mycket stor insats för att genomdriva ett liknande projekt 
på nationell eller internationell nivå. 

Trots den kritik MARC-formatet mottagit de senaste åren har dess grund-
struktur aldrig riktigt varit hotad. För att ett nytt format ska nå framgångar 
måste det likväl förhålla sig till och ha förmåga att konvertera poster till och 
från MARC, i och med att MARC är det allenarådande formatet. Att en viss 
oro funnits hos utvecklingsavdelningen av MARC på Library of Congress är 
konverteringsformatet MARCXML ett talande exempel på. Genom att skapa 
ett konverteringsformat som möjliggör överföring av MARC-fälten till XML-
miljö, har man skapat en genväg till den nya tekniken, men genvägen kan 
betraktas som en mindre lyckad nödlösning. Ett nytt format som utvecklas i 
beaktande av XML:s möjligheter, t.ex. XOBIS, kan utan tvekan utnyttja den 
nya tekniken bättre än ett format som MARC, vilket togs fram långt innan 
XML utvecklades. 
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Forskningen inom bibliografiska relationer och 
utarbetandet av riktlinjer för OPAC:s 

Bakgrund 
Den stora utmaningen för utvecklare av katalogiseringssystem i framtiden 
kommer att beröra i vilken grad man förmår att behandla relationer i de biblio-
grafiska posterna. I de två tidigare kapitlen framkommer denna strävan tydligt 
både i diskussionen kring FRBR-modellen och i diskussionen om MARC-
formatets framtid. Den nya teknikens möjligheter har på sätt och vis åter-
upplivat en gammal dröm för biblioteket, nämligen att erbjuda en överskådlig 
bild av den samlade kunskapen. Konstruktionen av relationer har tidigare be-
drivits på en relativt primitiv nivå; relationen mellan författaren och dennes 
verk, relationen mellan verket och dess ämnesområde genom klassifikation och 
ämnesordsindexering. Förenklat kan man säga att det var ett förfarande som i 
mycket gick ut på att definiera det enskilda verkets position i förhållande till de 
andra i systemet. På senare tid har relationerna utvecklats alltmer och har blivit 
mer komplexa tack vare teknikens möjligheter. 

Samtidigt med utveckling av mer avancerade system har även frågor rests 
om hur den bibliografiska informationen och dess relationer ska presenteras i 
en Online Public Access Catalogue (OPAC). En arbetsgrupp bildades av 
IFLA:s Division of Bibliographic Control 1997 för att utarbeta riktlinjer för 
den nätbaserade katalogen och gick under namnet Guidelines for Online Public 
Access Catalogue (OPAC) displays. De första riktlinjerna presenterades i en 
preliminär version i slutet av 1998 och en ny version är just nu ute på remiss 
för utvärdering. De nya riktlinjerna är en utvidgning av de gamla riktlinjerna 
och omfattar även FRBR-rapportens riktlinjer. Syftet med rapporten är att 
upprätta minimikrav för hur de publika nätkatalogerna ska vara utformade. 
Målet är att underlätta för användaren att tillgodogöra sig innehållet i katalogen 
och att användaren ska kunna känna igen strukturen och uppbyggnaden vid 
användande av flera olika kataloger. IFLA vill med denna rapport helt enkelt 
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standardisera katalogerna för att underlätta för användaren. Men de under-
stryker samtidigt att de inte vill begränsa eller hindra de som vill bygga ut och 
tillföra mer komplexa funktioner i katalogen.147

Med tanke på att kataloger med FRBR-struktur ännu är under utvecklande 
känner arbetsgruppen vissa svårigheter att fullt ut ge fasta riktlinjer innan kon-
kreta kataloger har tagit form. Och i likhet med FRBR-rapporten understryker 
författarna till denna rapport att riktlinjerna ska vara visionära.148  

Ny teknologi en viktig del av utvecklingen inom 
bibliografiska relationer och utarbetandet av nya 
OPAC:s 

Ett viktigt verk för detta forskningsområde är antologin Relationships in the 
Organization of Knowledge (2001), där femton forskare presenterar en översikt 
av relationernas betydelse för kunskapsorganisationen. En av antologins re-
daktörer, Rebecca Green, inleder med ett kapitel som understryker vikten av ett 
fortsatt studerande av relationernas betydelse för återvinningssystem. Green 
tycker att det är extra viktigt att skapa tydliga och logiska relationer som i 
högre grad kan förmå användare att tillgodogöra sig den information som 
förmedlas: 

On the one hand, the relationships involved in knowledge organization are both numerous 
and often complex. On the other hand, their very magnitude and complexity militate 
against their consistent use by information professionals, much less by end users. Even 
when subject relationships have been kept to the bare minimum—equivalence, 
hierarchical, associative—there is sometimes lack of consensus on how to treat a specific 
relationship, and end users often don’t understand what is being communicated by the 
standard relationship notation. At the same time, end users typically understand the 
relationships of concern to their information situations intuitivly. Naturally, some raise the 
question whether a deeper and/or broader emphasis on relationships would be at all 
beneficial to knowledge organization or would only get in the way.149

Green menar att t.ex. ämnesrelationerna i en katalog måste vara relevanta för 
att överhuvudtaget fylla sin funktion. Men samtidigt är det också själva rela-
tionen mellan informationen i en post som i grunden skapar relevans och Green 
understryker detta förhållande genom att citera Saracevics relevansdefinition 

                                                 
147 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, Guidelines for Online Public Access 
Catalogue (OPAC) Displays [Draft] September 30, 2003 Draft for Worldwide Review, s. 6 f. 
148 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 7. 
149 Green, Rebecca, 2001, ”Relationships in the Organization of Knowledge: An Overview”, s. 13 f. 
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från 1970-talet: ”[R]elevance as a measure of effectiveness between a source 
and a destination in a communication process. A measure is a relation. 
Relevance is also a relation.”150

Den forskare som kanske djupast har analyserat relationernas betydelse för 
bibliotekskataloger är Barbara Tillett som i sin doktorsavhandling främst be-
handlar just bibliografiska relationer. Hon delar upp det hon kallar Content 
relationships i tre undergrupper bestående av: Equivalence relationships, 
Derivative relationships och Descriptive relationships.151 Även om dessa 
relationer beskriver innehållet rör det sig här inte om relationer mellan material 
som delar samma ämne, utan innehållsrelationer som är knutna till upphovet. 
Equivalence relationships är den relation som finns mellan enheter som delar 
samma konstnärliga eller intellektuella innehåll, t.ex. en kopia eller faksimil av 
ett original. Det Tillett benämner Derivative relationships är de relationer som 
kan skapas mellan originalet och bearbetningar, översättningar eller adaptioner. 
Det sker en markant förändring i typen av relation mellan Equivalence 
relationships och Derivative relationships, då den sistnämnda inte behöver 
beskriva en relation mellan två verk som har samma upphov. Att upprätta 
relationer till olika typer av adaptioner av ett originalverk kan vara problema-
tiskt. Svårigheten ligger i att det krävs en avancerad bedömning av katalogisa-
tören för att avgöra i vilken grad adaptionen överensstämmer med originalet 
eller har blivit ett självständigt verk. Samma problematik har tidigare 
uppmärksammats i diskussionen om FRBR-modellens definitioner av dess 
enheter.  

Problematiken och komplexiteten kan sägas öka än mer i den tredje och 
sista gruppen av relationer, Descriptive relationship även kallade Referential 
relationships, som beskriver relationen mellan ett verk, uttryck eller manifesta-
tion och ett nytt verk som refererar tillbaka på något av de tidigare. Svårigheten 
blir här att avgöra vilken typ av relation två verk ska bindas samman med; 
Derivative relationships eller Descriptive relationship. 

I gruppen Descriptive relationship kan även recensioner, kritik och kom-
mentarer till ett verk ingå.152 Idag skapas ofta poster för t.ex. recensioner av 
verk. Men relationen mellan verk och recension blir oftast enbart synlig i sök-
resultatet, inte i själva posten. Möjligheten för användare att via en länk i den 
bibliografiska posten finna hänvisningar till recensioner för en specifik bok är i 

                                                 
150 Green, Rebecca, 2001, s. 13 f. 
151 Tillett, 2001, ”Bibliographic Relationships”, s. 22 ff. 
152 Tillett, 2001, s. 25. 
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dagsläget närmast obefintlig. En annan utveckling ser man hos de stora 
nätbaserade återförsäljarna av böcker. Ett verk med vetenskaplig karaktär har 
oftast tillsammans med den bibliografiska informationen en innehålls-
deklaration i form av s.k. Editorial reviews, där erkända tidskrifter ger en kort 
resumé av innehållet och en bedömning av bokens kvalité.153 De nätbaserade 
återförsäljarna erbjuder också i allt större utsträckning möjligheten att lämna 
eller läsa andras recensioner av en aktuell bok. I sökresultatet presenteras ofta 
även förslag till vidare ämnessökningar där besökaren kan navigera via en 
hierarkisk uppställning av länkar till böcker i samma eller ett angränsande 
ämne. Som ytterligare förslag ges även en presentation av böcker som personer 
har köpt vid samma tillfälle som den aktuella boken. Böckerna behöver 
givetvis inte tillhöra samma ämne som den aktuella boken eller vara relevanta 
för den eventuella köparen. 

Hur ställer sig biblioteken till denna utveckling? Vilka är de nya 
riktlinjerna för bibliotekens OPAC:s? Tillett ser med tillförsikt men också med 
viss oro över utvecklingen av de olika system för bibliografisk information 
som nu finns tillgängliga: 

Future computer architectures will bring increased flexibility in manipulating data 
elements and relating entities and digital objects. Cataloging rules and catalogs 
themselves should build on the new opportunities that technology offers us at this time, 
yet it may be too soon to take that leap, given the economic impact of such a jump. 

Now more than ever, bibliographic relationships need to be more explicit, so users 
understand the paths they are offered in an online catalog or on the Internet. Users are no 
longer limited to the catalog of a single institution. Collections are now accessible 
worldwide. We must assure normalization or consistency in the displays and in the 
presentation of data to users, particularly for relationships, so the pathways are clear. How 
can we take best advantage of computer capabilities for expressing bibliographic 
relationships and provide for them in cataloging rules and catalogs of the future?154

Svaret på den fråga Tillett ställer är en av de frågor IFLA försöker utforma 
riktlinjer för i det nya utkastet. Grunden för riktlinjerna är FRBR-rapportens 
User tasks: Find, Identify, Select och Obtain. Den kritik som tidigare riktats 
mot användarmålen, främst av Svenonius, får dock större konkretion i denna 
rapport än i FRBR-rapporten. Trots detta innehåller rapporten även några 
tillsynes onödiga truismer, som t.ex.: ”The fields of the record and the method 
of indexing have an impact on the searching possibilities.”155 Många självklara 

                                                 
153 Se exempelvis: www.amazon.com.
154 Tillett, 2001, s. 31. 
155 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 9. 
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påståenden förs inledningsvis fram i rapporten och anledningen kan vara att 
etablera en grund varpå man bygger riktlinjerna utifrån principer och rekom-
mendationer. 

Viktigt att understryka är att rapporten inte ger riktlinjer för hur de biblio-
grafiska posterna ska vara konstruerade för att ge det bästa sökresultatet, utan 
främst hur resultatet av en sökning på bästa sätt ska återges för användaren. 
Man nämner dock att auktoritetsregister för t.ex. personnamn, organisationer, 
verktitlar, genrer, ämnesord och klassifikation är viktiga för att uppnå ett gott 
sökresultat som är konsekvent återgivet och inte förvirrar användaren. 

De åtta punkter som utgör principerna för hur sökresultatet ska presenteras 
är i rapporten uppdelat i tre grupper: User principle, Content and arrangement 
principle och Standardization principle. För att återknyta till resonemanget 
ovan om bibliografiska relationer framstår de tre punkter som faller under 
gruppen Content and arrangement principle mycket intressanta: 

5. Display what is asked for and needed for further action; 
6. Display records in a meaningful, rather than a random order when several records are 
retrieved; 
7. Support navigation from the displayed information to related information.156

Här framstår punkt sex som närmast en självklarhet, medan punkt fem och sju 
innebär en intressant utveckling för bibliotekskataloger om principerna efter-
levs. Punkt fem är dock något vag men antyder att katalogen ska erbjuda större 
möjligheter för användaren att tillägna sig mer information om var det efter-
sökta materialet finns tillgängligt. Och i punkt sju framförs den aspekt som 
kanske starkast efterlysts av dem som argumenterat för en ökad navigations-
förmåga. Det framstår som att biblioteken nu ska ta det steg som de kommersi-
ella nätbaserade katalogerna för länge sedan tagit, och erbjuda användaren 
möjlighet att ta del av relaterad information till de poster sökningen resulterade 
i. Det handlar här om att skapa relationer mellan bibliografiska poster, 
auktoritetsposter och relationer mellan verk och andra verk om verket. Som 
exempel på en post med relationer anger rapporten följande för William 
Shakespeares pjäs As you like it: 

Work(s) about As you like it. 
Other work(s) related to As you like it. 
Preformance(s) on sound recording 
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Prefomance(s) on videorecording 
Film(s) based on As you like it157

Till skillnad från de kommersiella katalogerna erbjuder inte IFLA:s riktlinjer 
någon tillgång till något som liknar Editorial reviews eller annan information 
utöver ämnesord som förtecknar innehållet i de aktuella verken. Dessa länkar 
till relaterade poster är det närmaste man kommer den visionära strävan rap-
porten uttryckte i inledningen. Det är knappast heller någon slump att man valt 
att exemplifiera med hjälp av verk av Shakespeare, vilket troligen är den för-
fattare som har gett upphov till flest relaterade verk i litteraturhistorien fram till 
idag. I de flesta fall blir listan med länkar troligtvis väsentligt kortare och i 
värsta fall helt uteblir p.g.a. att verket inte har någon närmare relation med 
något annat verk eller att katalogisatören har förbisett en eller flera viktiga 
relationer till andra verk p.g.a. bristande ämneskunskaper. 

IFLA:s rekommendation att erbjuda länkar till relaterade verk innebär med 
största sannolikhet ett manuellt arbete för katalogisatören, för att säkerställa 
relationernas korrekthet. De kommersiella katalogerna använder också relatio-
ner till andra verk och ämnen, men använder också försäljningsstatistik som 
automatiskt genereras vid en sökning på ett specifikt material. Denna metod är 
mer kostnadseffektiv men saknar en kontrollfunktion som garanterar att rela-
tionerna är relevanta.  

Exemplet med posten på Shakespeares As you like it utgör i riktlinjerna 
också ett exempel på hur FRBR-modellen skulle kunna implementeras rent 
grafiskt. Förslaget är här att vid första sökresultatet återge verknivån. I fallet 
med Shakespeare ger valet av verket As you like it i sin tur en lista över alla 
uttryck av verket, vilket innebär alla översättningar, editioner och omarbet-
ningar. Detta förfarande skapar en mer strukturerad och lättöverskådlig katalog 
som kan underlätta navigationen inom ett så omfattande författarskap som 
Shakespeares. Men det är viktigt att beakta den kritik som riktades mot FRBR-
modellen, och då främst den kritik som framkom vid experimentet med 1700-
talsverket Humphry Clinker, som diskuterades i första undersökningskapitlet. 
Där framkom att de nuvarande stränga definitionerna av främst enheterna 
uttryck och manifestation, skapade en stor mängd uttrycksposter. Risken med 
att följa den nuvarande FRBR-modellen vid omkonstruerande av OPAC:s är att 
andelen uttrycksposter och manifestationsposter blir i det närmaste lika många 
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till antalet. Vid experimentet med Humphry Clinker drogs slutsatsen att det 
problematiska förhållandet mellan uttryck och manifestation kan ge ett 
förvirrat intryck vid presentation i en katalog. 

I och med att IFLA:s riktlinjer ligger ute på remiss finns inte så många till-
gängliga kommentarer över det utkast som publicerats. En av de kommentarer 
som publicerats via nätet lades fram i februari 2004 och presenterades av The 
Association for Library Collections & Technical Services hos American 
Library Association. Arbetsgruppen som företräds av Mary Lynette Larsgaard, 
fann vissa problem med de nuvarande riktlinjerna vad gäller FRBR. Främst rör 
kritiken punkt 5.2 i riktlinjerna: 

5.2 Provide for the option of displaying records in an order consistent with the 
FRBR model 
In a catalogue where the FRBR model is implemented, the result of a search could consist 
of bibliographic records representing bibliographic entities of different levels (works, 
expressions, manifestations, items). 

In that case the display of multiple brief bibliographic records should consists only of 
entities at the same level. The level should correspond to the level of attributes1 given in 
the query. Tools that enable navigation between corresponding bibliographic entities of 
different levels have to be provided (e.g., from a work to all expressions of the work, 
etc.)158

Vad arbetsgruppen efterlyser är ett klargörande exempel som beskriver inne-
börden i andra styckets andra mening: ”The level should correspond to the 
level of attributes given in the query.” Arbetsgruppen skriver: 

In this context, by the way, it should be noted that the tables in which attributes are 
applied to entities in FRBR, referred to in the footnote, appear to be deeply flawed. 
Essentially, elements of the bibliographic description that are valuable for identifying 
works (title and statement of responsibility) and expressions (statements of subsidiary 
responsibility, edition statements, extent, illustration statements) are all linked only to 
manifestation in the FRBR tables, contradicting the examples of work and expression 
given in the FRBR text.159

Här uppmärksammas de problem som bl.a. Taniguchi presenterade i sin artikel 
som diskuterades tidigare, där han föreslår en mer uttrycksorienterad modell. 
Den nuvarande FRBR-strukturen är otydlig när det gäller vilka relationer som 
är möjliga med utgångspunkt från enheternas attribut. Att föreslå att söknivå-

                                                 
158 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 15. I fotnoten i citatet står: ”See FRBR 
for attributes applying to each category of entities.” 
159 ALA/ALCTS/CCS Committee on Cataloging: Description and Access, 2004, Comments on 
Guidelines for OPAC Displays, s. 3. 
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erna ska korrespondera med varandra är givetvis eftersträvansvärt, men kanske 
svårt att genomföra i praktiken. 

IFLA:s riktlinjer framför under punkt 4.1 möjligheter att erbjuda 
alternativa gränssnitt så att katalogen kan anpassas till olika användarbehov. 
Man föreslår både textorienterade gränssnitt, såväl som röst- och 
beröringsstyrda funktioner, där användaren beroende på hans eller hennes olika 
förutsättningar ska kunna tillgodogöra sig katalogens innehåll. IFLA föreslår 
även ett rent textbaserat gränssnitt som ska underlätta för synskadade att ”läsa” 
sidan med hjälp av t.ex. talsyntes. 

Under de senaste åren har engagemanget för OPAC:s anpassade för använ-
dare med speciella behov blivit allt starkare och en rad projekt har startats för 
att förbättra katalogerna för dessa grupper. I mars 2003 presenterade t.ex. två 
framträdande representanter för bibliotek för läshandikappade, Marjke van 
Bodengraven och Carol Pollitt, en artikel i IFLA Journal med titeln ”Making 
Websites and OPACs Accessible”. De ser mycket positivt på den snabba 
teknikutvecklingen som idag kan erbjuda talböcker på CD-ROM i det s.k. 
Daisy-formatet. Men att endast erbjuda talböcker i alternativa format ser de 
inte som en tillräckligt effektiv och slutgiltig lösning på 
tillgänglighetsaspekten. De menar att mer måste göras för att öka 
tillgängligheten av bibliotekets resurser via OPAC:s för de användargrupper 
som inte kan läsa p.g.a. synskada eller dyslexi. Detta medför att konstruktörer 
av OPAC:s i större utsträckning måste beakta dessa gruppers behov. van 
Bodengraven och Pollitt beskriver några av problemen: 

Visuallt impaired users may change the appearance of the web page using the 
accessibility options of their browser software, or use screen enlargement software to 
control the magnification of the web page (e.g. 32 times lager for both text and graphics). 
Screen reader software can be used to interpret the coding of the web page and interact 
with the browser to output the content as synthetic speech or to a refreshable Braille 
display. This means that the user cannot scan the whole page and quickly skip over or 
ignore any content they are not interested in. All the information on every page is 
presented in a linear fashion as it occurs in the mark-up language. The screen reader will 
want to read everything out and although users can use keys and commands to move 
through information in different ways they will not get the same immediate overall 
impression of a web page that sighted users get.160

van Bodengraven och Polltitt understryker att OPAC:s är en mycket viktig del 
av servicen för användare med handikapp, då katalogen inte är begränsad till 
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bibliotekslokalen. Därför är det viktigt att OPAC:s anpassas till användare med 
speciella behov eller att katalogen har två olika gränssnitt, vilket IFLA:s rikt-
linjer förespråkar. 

När det gäller bilder och andra grafiska uttryck är IFLA relativt restriktiv 
för användare utan handikapp: 

Graphics such as pictures of book covers and selectable visual icons for popular subjects 
and genres, large type, and simple language can help to encourage children to enjoy 
consulting the OPAC in a children’s library but the same graphics and language might be 
considered annoying or condescending in a university library.161

Antagandet att i allt för stor utsträckning använda grafik i katalogen kan vara 
”irriterande” för användargrupper på t.ex. universitetsbibliotek, är kanske att 
underskatta grafikens möjligheter. Att t.ex. visa bokomslag behöver inte endast 
vara bra för att intressera barn för bibliotekets katalog och dess böcker. Bok-
omslag kan i högsta grad även hjälpa andra användargrupper. Katalogen och 
den bibliografiska informationen ska i görligaste mån utgöra substitutet för det 
fysiska materialet på biblioteket. Katalogen ska inte enbart hjälpa användaren 
avgöra om ett visst material finns vid ett visst bibliotek, utan även hjälpa 
användaren att avgöra om materialet är relevant för dennes behov. Visning av 
bokomslag är en av de funktioner som katalogen kan erbjuda för att hjälpa 
användaren, då bokomslag oftast avslöjar vilken målgrupp materialet vänder 
sig till och därmed även ge en fingervisning om på vilken vetenskaplig eller 
intellektuell nivå materialet befinner sig. Givetvis kan bokomslag ge en 
felaktig bild av innehållet, lika väl som den bibliografiska informationen, men 
kombinationen mellan bild och den traditionella bibliografiska informationen 
kan reducera tveksamheter. 

Riktlinjerna säger på denna punkt i viss mening emot sig själv. Under 
punkt 7.8, som ger exempel på externa länkar en post skulle kunna innehålla, 
nämns bl.a. länk till en bild av titelsidan.162 I det första fallet handlar det om 
återhållsamhet med grafik och i det andra om navigationsmöjligheter, men ett 
konsekvent och relevant användande av grafik och bilder kan troligtvis vara 
fruktbart för användaren. 

Under punkt 7.8 nämns även att länk till innehållsförteckningar kan vara 
en del av en post. Tyvärr utvecklar inte riktlinjerna denna punkt vidare eller ger 
något exempel på hur denna funktion skulle kunna återges grafiskt. Och just 
                                                 
161 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 14. 
162 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 19 f. 

 67



den minskade mängd exempel, i jämförelse med IFLA:s första riktlinjer för 
OPAC:s från 1998, är en av de generella invändningar Larsgaards arbetsgrupp 
har riktat emot det nya utkastet.163

Möjligheten att infoga innehållsförteckningar i MARC-poster har funnits 
sedan 1994 men har utnyttjats sporadiskt. En av anledningarna till det 
begränsade användandet kan vara att innehållsförteckningen är svår att struktu-
rera på ett läsvänligt sätt. Trots dessa brister kan onekligen en innehålls-
förteckning vara ett bra komplement till den övriga bibliografiska informa-
tionen. Om förteckningen även är sökbar via katalogen blir den ett komplement 
till titeln, ämnesorden och klassifikationskoderna. 

Fler och fler förlag erbjuder idag bibliotek innehållsförteckningar anpas-
sade för bibliografiska poster. Det stora internationella förlaget Blackwell har 
satsat stort på att förmedla innehållsförteckningar, abstracts och kontrollerad 
organisations- och institutionsnamn. Förlagens information skannas och 
konverteras sedan till text som är läsbar för MARC-formatet. Den anpassade 
informationen överförs sedan till fält 505 a som möjliggör visning av t.ex. 
innehållsförteckningar i bibliotekens kataloger.164  Blackwell beslutade att 
utveckla möjligheten att infoga innehållsförteckningar efter att studier visat att 
de kan öka återvinningsgraden: 

Studies undertaken to determine the effect on search retrieval of the addition of Table of 
Contents (TOC) to the catalog record have produced startling results. One study 
determined that the addition of tables of contents increased usage of new materials by 
45% […]. Though methodologies vary, each study reports significant benefits. 
Specifically, Table of Contents and descriptive summary data enriches the record with 
key words for improved access, and adds to library users' understanding of the title 
retrieved. The latter benefit reduces trips to the stacks, and unnecessary interlibrary loan 
requests. Until now, the prohibitive costs of enriching catalog records with such data have 
kept the library community from realizing these benefits.165

Idag är innehållsförteckningar och bokomslag sällsynta i bibliotekskataloger på 
svenska universitetsbibliotek, men mer vanliga vid folkbibliotek. I Biblioteks-
tjänsts (BTj) bibliografiska databas BURK, som fler än 190 folkbibliotek 
använder för katalogisering, har man sedan 2000 haft möjlighet att göra fri-
textsökningar i c:a 28 000 innehållsförteckningar till facklitteratur. Senare har 
innehållsförteckningar till novellsamlingar och musiknoter tillkommit. När det 
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164 Blackwell, Tables of Contents Enrichments Service, http://www.blackwell.com/pdf/TOCEnrichment.p
df, s. 3 f.
165 Blackwell, s. 1.  Blackwell hänvisar till 37 vetenskapliga artiklar. Se appendix H i deras dokument. 
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gäller bokomslag har antalet ökat snabbt under de senaste åren och idag finns 
c:a 70 500 bokomslag tillgängliga i webbgränssnittet.166

En annan typ av innehållsdeklaration finns i katalogen för anpassade 
medier, Handikat, där bl.a. Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) medier 
läggs in. Varje post är i denna katalog försedd med en kort innehålls-
beskrivning i form av ett referat. Referatet påminner i mycket om baksidestext 
på böcker, men är mer objektivt återgivet. I och med att innehålls-
beskrivningarna är sökbara utökas möjligheten att finna specifika ord och 
termer som inte omfattas av ämnesordslistor men som ändå kan vara av 
intresse för användaren.167 Begreppet naturlyrik ingår t.ex. inte i svenska 
ämnesord men är ett vedertaget begrepp inom litteraturvetenskapen och 
används ofta för att specificera lyriken. 

Ett steg längre har den stora bokåterförsäljaren Amazon.com gått i fråga 
om innehållsrepresentation. I deras katalog finns idag flera miljoner sidor ur 
böcker tillgängliga för besökaren. Många av de nya böckernas fram- och 
baksida, innehållsförteckning, källförteckning och i vissa fall 5—6 sidor av 
bokens inledning är inskannade. Tjänsten erbjuder två typer av sökmöjligheter; 
märkningen Look inside erbjuder endast besökaren att se utvalda sidor av 
boken, medan märkningen Search inside erbjuder utvalda sidor av boken 
tillsammans med en söktjänst där besökaren kan söka igenom boken efter ord 
och fraser som denne är intresserad av. Sökresultatet presenterar alla 
förekomster av de aktuella orden eller fraserna i boken med sidangivelse och 
ett kort utdrag av passagen där förekomsten indikerats. Anledningen till att inte 
alla böcker har denna söktjänst är att förlagen inte har givit Amazon.com 
tillåtelse att visa visst upphovsrättsskyddat material.168

Denna service är troligtvis enbart ett alternativ för återförsäljare av böcker 
men inte för bibliotek, då de inte är av ett lika stort ekonomiskt intresse för 
förlagen. Men vilka förbättringar är möjliga? Larsgaards arbetsgrupp ser 
IFLA:s utkast till nya riktlinjer för OPAC:s som ett steg i rätt riktning även om 
de har en rad förslag till ändringar. De föreslår bl.a. att riktlinjerna i sitt slut-
giltiga utformande beaktar de slutsatser som Marcia Bates har presenterat i 
rapporten “Improving User Access to Library Catalog and Portal Information”, 
presenterad i juni 2003 efter ett initiativ som togs i Washington 2000 vid 
Library of Congress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the 

                                                 
166 Bibliotekstjänst AB, Bibliografiska tjänster, http://www.btj.se/prodguide/bibliografiska_tjanster/burk/. 
167 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Om Handikat, http://www.tpb.se/handikat/infohand.htm. 
168 Amazon.com, www.amazon.com
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New Millenium. Syftet med rapporten är i likhet med IFLA:s riktlinjer för 
OPAC:s att förbättra tillgängligheten och användbarheten av nätbaserade 
bibliotekskataloger. För att uppnå detta syfte koncentrerar sig rapporten till tre 
punkter som analyseras närmare: 

1. User access vocabulary 
2. Links among bibliographic families 
3. Staging of access to resources in the interface169 

Till var en av punkterna har sedan en nyckelfråga formulerats. Frågan till den 
första punkten lyder: ”Is there a cost-effective way to enable users to get easily 
from their chosen search term(s) to the richest and most relevant contents of 
the catalog or database they are searching?”170 Bates förslag till lösning av 
problematiken är en katalog som är baserad på hänvisningar där användaren 
kan ”botanisera sig fram till” relevant material: 

[…] I have recently taken this browsing-oriented position a step further, arguing that 
browsing may in fact be the dominant and most natural form of searching, and that 
systems that make information discovery feel like browsing, whatever their actual 
structure, will attract more users and help those users to be more effective information 
seekers.171

Bates menar att den tidigare forskningen visar att exakta ”träffar” är svåra att 
uppnå med ämnesord eller termer i kataloger och att användaren ofta får för 
många irrelevanta träffar eller inga alls. Därför söker flertalet efter titlar som 
kan ha orden i titeln, vilket ofta resulterar i ett mer hanterbart antal träffar. 
Bates föreslår därför ett system som är mer inriktat på det hon kallar Matching 
and lead-in terminology, där en thesaur guidar användaren bland förekom-
mande termer som i sin tur leder fram till korrekta ämnesord, vilka i sin tur 
leder fram till material som är relevant för användaren.172 Enligt denna modell 
möts aldrig användaren av svaret att systemet inte återfunnit några träffar inom 
det aktuella ämnet. Här kan användaren själv se hur katalogens 
ämneshierarkier är uppbyggda och kan vid kommande sökningar anpassa sina 
sökningar efter den gällande strukturen och på så vis reducera felkällor. Bates 
                                                 
169 Marcia J. Bates, Improving User Access to Library Catalog and Portal Information. Final report 
(version 3), June 1, 2003, for Task Force Recommendation 2.3 Research and Design Review, Library of 
Congress Bicentennial Conference on Bibliographic Control for the New Millenium, 
http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/2.3BatesReport6-03.doc.pdf , s. 2.
170 Bates, 2003, s. 2. 
171 Bates, 2003, s. 14. 
172 Bates, 2003, s. 14. 

 70



kallar denna modell för Side of the Barn Principle, där den första sökfrågan ska 
”träffa” den stora ladugårdsväggen för att sedan via en thesaur lotsas in till en 
specifik plats där materialet ligger. Hon anser att allt för många system, enligt 
ladugårdsmetaforen, är uppbyggda så att användaren tvingas finna materialet 
direkt inuti ladan genom ett litet kvisthål som är den enda vägen till materialet. 
Problematiken har även belysande beskrivits av T. Mann: 

It is a truism in the field of psychology that people can recognize information far easier 
than they can recall it. The typical library catalog functions as a black box for the 
searcher. That is, the searcher has to produce a search phrase with no direct help from the 
system. The phrase is entered, then the delphic system responds with a match or a failure, 
seldom with any guidance on what to search for instead.173

I IFLA:s nya riktlinjer för OPAC:s finns en liknade tankegång, som bygger på 
att systemet visar bibliografiska poster, auktoritetsposter eller ett index 
beroende på vilken typ av sökning användaren har gjort. Katalogen ska även 
alltid kunna erbjuda visning av relevanta auktoritetsposter eller index 
oberoende av var i sökprocessen användaren befinner sig.174 Bates är något 
tveksam till att endast erbjuda namn och ämnesord från auktoritetsposter som 
är kontrollerade. Hennes önskan är att en OPAC ska kunna ge ett sökresultat 
oberoende av vilket ämnesord eller term som används. Detta system är upp-
byggt genom ett kluster av termer och ämnesord som är både kontrollerade och 
okontrollerade. Det väsentliga för det system Bates tänker sig är att användaren 
aldrig ska mötas av svaret att sökfrågan inte kan besvaras.175 Hon föreslår att 
man skapar ett End-user entry vocabulary som leder användaren rätt. Detta 
index av ord ska enligt Bates vara avsett för två överordnade ändamål: 

1) Help the user by suggesting additional related terms than may be ORed in to query to 
improve recall (proportion of relevant items in the database that are retrieved). 

2) Help the user find the best vocabulary (most precise, most accurately representative of 
the subject of interest) to describe a search topic to improve precision (proportion of 
retrieved items that are relevant).176

Detta index över ämnesord tror Bates bättre skulle möta oerfarna informations-
sökare som inte är bekanta med hur ämnesord är konstruerade. Bates arbetade 

                                                 
173 Bates, 2003, s. 16. 
174 IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays, 2003, s. 14 f. 
175 Bates, 2003, s. 18. 
176 Bates, 2003, s. 30. 
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under mitten av 1990-talet med att ta fram det hon benämner Access 
vocabulary som byggde på LCSH. Hon fann då att det var problematiskt att 
skapa användarvänliga ämnesord p.g.a. att det är svårt att tränga undan LCHS:s 
struktur och principer för henne som yrkesverksam bibliotekarie. Det är enligt 
Bates viktigt att i viss mån försöka går ur sin yrkesroll och försöka skapa en 
struktur som inte är en snarlik kopia av LCSH och som användaren förstår.177

Denna typ av ämnesordskonstruktioner som Bates förordar finns inte upp-
taget i IFLA:s nya riktlinjer för OPAC:s. Riktlinjerna styrs i mycket av den 
tredje huvudgruppen Standardization principle, som säger att de fastslagna 
nationella och internationella standarderna ska följas, vilket även påverkar 
konstruktionen av ämnesord. De exempel på ämnesordsindex som riktlinjerna 
presenterar är alla kontrollerade och genereras via ett auktoritetsregister. 

De utökade navigationsmöjligheterna och tillgängligheten av relaterad in-
formation är de funktioner som oftast nämns i diskussionen om utformandet av 
nya OPAC:s. Lika kontroversiell som i diskussionen om MARC-formatets 
framtid är Roy Tennant i diskussionen om nya OPAC:s. I en artikel från 2003 
med den drastiska titeln ”Library Catalogs: The Wrong Solution”, ställer han 
sig frågan om det han benämner ”the integrated library system” borde vara den 
primära källan för biblioteksanvändarna som söker information. Hans slutsats 
är att den inte borde vara den primära källan därför att den fatalt misslyckas på 
denna viktiga punkt.178 Det centrala problemet enligt Tennant är att OPAC:s 
oftast endast innehåller information om material vid det lokala biblioteket. Ett 
annat problem är att OPAC:s inte i tillräckligt hög utsträckning tillhandahåller 
länkar till elektroniska böcker eller tidningar, sökmotorer eller ämnesportaler 
tillgängliga via Internet. Tennant tycker användare ofta överskattar 
bibliotekens kataloger i deras informationssökningsprocess. Även den 
bibliografiska informationen för materialet som finns tillgängligt kritiserar han 
starkt ur ett användarperspektiv: 

Most of us give the catalog a place of great prominence on our web pages. But 
information for each book is limited to the author, title, and a few subject headings. 
Seldom can book reviews , jacket summaries, recommendations, or tables of contents be 
found—or anything at all to help users determine if they want the material. [---] 

Our users deserve an information system that helps them find all different kinds of 
resourses—books, articles, web pages, working papers in institutional repositories—and 
gives them the tools to focus in on what they want. This is not, and should not be, the 

                                                 
177 Bates, 2003, s. 38. 
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library catalog. It must communicate with the catalog, but it will also need to interface 
with other information system, such as vendor databases and web search engines.179

Tennant utvidgar här funktionen hos bibliotekens katalog till att vara ett allom-
fattande system som inte enbart innehåller biblioteks bestånd utan även 
relaterad information som finns tillgänglig via Internet.  

Sammanfattande analys 
Det råder ingen tvekan om att den nya teknologin radikalt förändrat förutsätt-
ningarna för bibliotekens verksamhet. Idag erbjuder i stort sett alla bibliotek en 
OPAC för allmänt bruk och användarna behöver i allt mindre utsträckning 
besöka biblioteket för att söka information om böcker. Tekniken har dock inte 
tillfullo utnyttjats och det är först på senare tid OPAC:s blivit mer avancerade. 
IFLA:s Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) displays är en 
bra utgångspunkt för de nya katalogerna men har fortfarande vissa justeringar 
kvar inför den slutgiltiga versionen. Det största problemet är hur OPAC:s ska 
förhålla sig till FRBR. Idag finns endast en allt för vag hänvisning till FRBR-
rapporten som inte i tillräckligt stor utsträckning behandlar den problematik 
som en närmare analys av dess nuvarande utformande troligtvis kräver. Den 
kritik som har riktats mot vissa delar av FRBR-rapporten måste beaktas så att 
den praktiska tillämpningen av modellen kan implementeras i en fungerande 
OPAC. 

En viss återhållsamhet kan skönjas i IFLA:s riktlinjer för OPAC:s, vilket 
med största sannolikhet beror på att de endast vill deklarera de grundläggande 
kraven de kommande katalogerna ska uppfylla. Det är trots allt beklagligt att 
inte IFLA har beaktat den utveckling som de kommersiella nätbaserade kata-
logerna har genomgått de senaste åren. Främst avses här den information som 
tillfogats i form av s.k. Editorial reviews och andra innehållsdeklarationer som 
referat av innehållet och innehållsförteckningar för vetenskapliga verk. 

Den största utmaningen för biblioteken i framtiden kommer dock att vara 
att erbjuda användarvänliga OPAC:s för användare med speciella behov. I 
dagsläget finns få OPAC:s som är anpassade för talsyntes och förstorings-
program som i stor utsträckning används av blinda och synskadade personer. 
Önskvärt är därför att IFLA ytterligare understryker och utvecklar punkt 4.1 så 
att alla bibliotek anpassar katalogen för dessa användare eller utvecklar ett 
parallellt gränssnitt. 
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Viktig för utvecklingen av OPAC:s och dess riktlinjer är att man tar 
hänsyn till den pågående debatten och forskningen. Speciellt avses här 
forskningen inom bibliografiska relationer som de senaste åren genomgått en 
snabb utveckling. Den slutgiltiga versionen av IFLA:s riktlinjer kan därför 
berikas genom att analysera Marcia Bates rapport ”Improving User Access to 
Library Catalog and Portal Information” från 2003. 

En fråga som endera är bortglömd eller inte anses relevant att nämna i rikt-
linjerna är genom vilken bakomliggande struktur bibliotekens OPAC:s bör 
presenteras. Med anledning av den relativt breda forskning som bedrivs vad 
gäller XML-familjens tillämpning i informationssystem, är det beklagligt att 
inte IFLA i samband med riktlinjerna presenterat de möjligheter ett strukturerat 
uppmärkningsspråk kan erbjuda en nätbaserad bibliotekskatalog. 
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Avslutande diskussion 

Vad denna uppsats har försök visa är utveckling inom katalogisering under de 
senaste åren och hur ny teknologi har påverkat denna utveckling. Uppsatsen 
begränsades genom att fokusera på tre områden av den pågående forskningen 
och debatten. Det första kapitlet har ägnats IFLA:s FRBR-rapport som när den 
presenterades 1997 betraktades som den största enskilda händelse inom katalo-
giseringen sedan Parisprinciperna presenterades 1961. De nya kraven på de 
bibliografiska posterna och den snabba teknikutvecklingen startade även en 
diskussion som gällde i vilket format den bibliografiska informationen skulle 
presenteras. MARC-formatet som har varit det förhärskande formatet sedan 
1960-talet utmanades nu av uppmärkningsspråk som XML. Biblioteks-
katalogens möjligheter utvidgades och idag pågår ett ständigt 
förbättringsarbete med att öka flexibiliteten och användarvändligheten. IFLA 
insåg redan under Internets mest expansiva period under mitten av 1990-talet 
att riktlinjer behövdes för att skapa gemensamma standarder för OPAC:s. Idag 
är riktlinjerna ute på remiss och den slutgiltiga rapporten har många aspekter 
att ta hänsyn till. Riktlinjerna kan därför ses som ett koncentrat av den senaste 
utvecklingen inom katalogisering och dess påverkan av ny teknologi. 

Utarbetandet av IFLA:s FRBR-rapport inleddes under det tidiga 1990-talet, 
då informationsteknologin ännu inte var lika utvecklad och tillgänglig som 
idag. Utvecklingsarbetet har dock mycket troligt påverkats av det genomslag 
som Internet fick under mitten av 1990-talet och utvecklingen av OPAC:s 
under andra hälften av decenniet. Med tanke på modellens struktur, som är 
uppbyggd av relationer, är den moderna teknologin närmast en förutsättning 
för dess funktionalitet. Undersökningen visar dock att just det praktiska 
genomförandet av den konceptuella modellen är förenad med många problem. 
Problematiken kan sägas ligga på flera nivåer. 

FRBR-modellen är teoretiskt mycket väl lämpad för verk som utkommit i 
många tryckningar och utgåvor, då den erbjuder en uppdelad bild av de olika 
versionerna och de tillgängliga exemplaren på ett bibliotek. Edward T. O´Neill 
visar dock genom exemplet Humphry Clinker att FRBR-modellen kan innebära 
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vissa problem för dessa typer av verk. Ett av de större problemen berör defini-
tionerna av enheterna uttryck och manifestation. Den stränga definitionen av 
uttryck där varje avvikelse mellan två versioner av samma verk ska klassas 
som ett nytt uttryck, skapar en svår situation för katalogisatören. Små 
avvikelser är svårupptäckta och behöver inte ha någon större betydelse för 
användaren. Det är även mycket troligt att den stora mängden uttrycks- och 
manifestationsposter i en OPAC kan göra användaren förvirrad. O’Neill 
uppmärksammar också problematiken med ingångar till verket genom dess 
medarbetare, och menar att om FRBR-modellen ska kunna utnyttjas till fullo 
krävs även en viss översyn av AACR:s regler. 

I den kritik som riktats emot FRBR-rapporten framkommer förändringar i 
definitionerna av modellens enheter, och den radikalaste förändringsåtgärden 
presenteras av Shoichi Taniguchi. Han förespråkar en modell som i större 
utsträckning är uttrycksorienterad, där vissa attribut överförs från enheten 
manifestation till enheten uttryck. Som modellen ser ut idag finns t.ex. ett 
problem med att attributet uttryckets titel saknar verkligt innehåll. Titeln 
hämtas egentligen från manifestationsnivån. Här krävs vidare 
utvecklingsarbete för att undvika denna typ av problem. 

Ett av de större problemen med utarbetandet av FRBR-modellen och 
försöken att implementera den, är att den just är konceptuell och inte är direkt 
anpassad för praktisk användning. IFLA:s uppdrag är inte att leverera någon 
färdig lösning utan ge ett teoretiskt ramverk. Nackdelen med denna process är 
att den är långsam. Först under det senaste året har tester med FRBR-baserade 
bibliotekskataloger inletts i Belgien och Kanada med VTLS system Virtua. 
Idag är det 14 år sedan initiativet togs till utarbetandet av en ny konceptuell 
modell och det är högst beklagligt att en stabil och genomarbetad FRBR-
katalog kommer att dröja ytterligare. 1997 presenterades FRBR-rapporten och 
de sju år fram till idag borde ha varit en tillräcklig tidsperiod för att 
implementera en större fungerande katalog. 

FRBR-rapporten och dess historia fram till idag är ett exempel på den 
klyfta som skapats mellan biblioteksorganisationen och den nya teknologin. 
Denna klyfta minskar möjligen men mycket arbete återstår. Många av de pro-
blem som uppkommit vid experiment med FRBR-modellen hade med största 
säkerhet kunna undvikas om IFLA:s rapport i större utsträckning hade testats i 
ett system före den presenterades. Vissa typer av tester har givetvis 
genomförts, men de problem de senaste experimenten presenterat visar att mer 
långtgående tester hade varit önskvärt. Och på frågeställningen om dagens 
forskare och sakkunniga anser att IFLA:s FRBR-modell är ett steg framåt för 
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katalogiseringen och biblioteksanvändarna, finns därför inget tydligt svar. 
FRBR-rapporten är ett steg i rätt riktning men kräver vidare utvecklingsarbete 
för att nå optimal funktionalitet. 

Vid sidan av forskningen och debatten om FRBR-rapporten har MARC-
formatets utformning och framtid varit ett viktigt ämne. Under de senaste åren 
kan dessa två debatter sägas ha blivit en enda p.g.a. att implementerandet av 
FRBR-modellen kräver en översyn av det bibliografiska formatet, som i de 
flesta fall är MARC-formatet. Undersökningen av artiklar rörande MARC-
formatet uppvisar en bild av ett format som har många brister. Bristerna behö-
ver inte göra sig gällande för varje post som katalogiseras utan framkommer 
främst vid mer komplicerat katalogiseringsarbete. Undersökningen visar bl.a. 
att det medför stora problem att katalogisera material som inte är skrivet med 
latinska bokstäver. 

På en mer grundläggande nivå framkommer kritik i fråga om MARC-
formatets ”platta” struktur och att dess fält är fasta och begränsade. 
Meningarna går dock isär. Roy Tennant menar att ”MARC måste dö!” medan 
Library of Congress representant, Jackie Radebaugh, menar att MARC-
formatet i högsta grad är anpassat för de nya kraven som det teknikintensiva 
samhället ställer. Utvecklingen av det nya uppmärkningsspråket XML startade 
på allvar denna diskussion när det presenterades 1998. Till skillnad från 
MARC erbjuder XML större flexibilitet genom sin hierarkiska struktur och 
obegränsade informationskapacitet. Problemet med en övergång är att den 
internationella biblioteksorganisationen har varit beroende av MARC-formatet 
under så lång tid att ett helt nytt format som är XML-baserat blir svårt att 
implementera. Radebaugh menar att lösningen är konverteringsformatet 
MARCXML, som anpassar MARC-fälten till XML-miljön. Denna lösning kan 
dock ses som en kortsiktig lösning. Konverteringsformatet löser vissa problem 
men utnyttjar endast en viss del av XML:s potential. Problemet ligger i att 
grundstrukturen fortfarande är baserad på en katalogisering i MARC-formatet 
och att sättet att tänka i viss mening är begränsad till de gamla MARC-fälten. 

I en katalogiseringsmiljö där FRBR-modellen inom en relativt snar framtid 
är verklighet, med en ny typ av bibliografiska relationer, är det viktigt att man 
samtidigt ser över det format som ska möjliggöra dessa relationer. Ett försökt 
till uppbyggnad av ett nytt bibliografiskt format eller schema presenterades av 
Dick R. Miller och Kevin S. Clarke i boken Putting XML to Work in the 
Library. Här har inte utgångspunkten varit MARC-formatet utan XML, och det 
nya formatet har redan från idéstadiet varit influerade av XML:s flexibilitet 
och hierarkiska möjligheter. Resultatet blev XOBIS som ska förena 
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bibliografiska data och auktoritetsregister mer konsekvent än tidigare. XOBIS 
är uppbyggt utifrån fyra centrala element: Place, Being, Object och Work, som 
även fungerar som auktoritetsregister. Ur dessa fyra element hämtas den 
väsentliga informationen för en post och förbinds sedan med en stor mängd 
bibliografiska relationer med hjälp av de övriga sex överordnade elementen: 
Concept, String, Language, Organization, Event, Time. Denna struktur 
påminner i vissa hänseenden om FRBR-modellen och det ska bli mycket 
intressant och se om XOBIS kommer att få något inflytande på IFLA:s 
kommande utvecklingsarbete. 

Miller och Clarke kritiserar MARC-formatet mycket hårt och ser det som 
mycket tragiskt om bibliotekssektorn inte i tillräckligt hög utsträckning följer 
med i teknikutvecklingen. Och konsekvenserna kan bli betydande. Flera 
personer i debatten understryker att framförallt kostnaderna kan minska 
väsentligt om bibliotekssystemen baseras på samma grund som den övriga 
teknologin. Förutom de minskade kostnaderna kan även bibliotekssektorn dra 
nytta av den forskning som bedrivs inom t.ex. informationsteknologisektorn, 
och i mindre utsträckning behöva driva egna utvecklingsprojekt. 

Diskussionen om FRBR, MARC och XML leder i slutändan fram till hur 
den bibliografiska informationen ska presenteras för användare. Därför har 
sista kapitlet ägnats åt hur ny teknologi har öppnat nya möjligheter att t.ex. 
presentera olika typer av relationer i en OPAC. De bibliografiska relationerna 
är lika viktiga i den bakomliggande strukturen av de bibliografiska posterna 
som de är för användarna i en öppen och publik katalog. 

Barbara Tillett visar med det hon kallar Content relationships att innehålls-
relation kan spela en viktig roll för hur användaren ska finna relaterad 
information utifrån ett specifikt verk. Denna typ av relationer kan vara mycket 
tidskrävande för att förvissa sig om att relationerna är korrekta och relevanta. 
Men det är ändå denna typ av krävande arbete som måste genomföras för att 
förbättra användarnas möjligheter att finna relevant material. IFLA:s nya rikt-
linjer för OPAC:s är ett steg i rätt riktning. Nu utvidgas posterna med hänvis-
ningar som inte enbart gäller ämnesord utan även hänvisningar till verk som är 
relaterade till det sökta verket. Det finns dock en viss återhållsamhet till 
hänvisningar till recensioner och s.k. Editorial reviews. 

IFLA:s riktlinjer för OPAC:s påverkas i viss mening av den långsamma ut-
vecklingen av fungerande FRBR-baserade kataloger. Grunden för riktlinjerna 
bygger på FRBR-rapportens User tasks: Find, Identify, Select och Obtain. Men 
utan konkreta kataloger har IFLA svårt att fullt ut ge några klara riktlinjer. 
Deras riktlinjer i denna fråga blir därför relativt ytliga och allmänna. Mary 
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Lynette Larsgaard arbetsgrupp vid American Library Association anser i en 
rapport att hänvisningen till FRBR-rapporten är bristfällig och saknar vissa 
förklaringar av hur man tänkt. Som exempel anger Larsgaard det problematiska 
förhållande som finns mellan attributen och de olika enheterna i FRBR-
rapporten. IFLA:s krav (”The level should correspond to the level of attributes 
given in the query”) innebär problem då attribut i FRBR-modellen i stor ut-
sträckning är kopplade till manifestationen. Det exempel IFLA:s riktlinjer för 
OPAC:s ändå ger på en tänkt FRBR-katalog är i alla avseenden tydlig och 
pedagogisk men är endast en teoretisk och ej praktisk prövad funktion. 

Av de längre rapporter som presenterats vad gäller utseendet och 
funktionen hos en OPAC är Marcia Bates “Improving User Access to Library 
Catalog and Portal Information” (2003), en av de viktigaste. Bates framför där 
ett förslag att katalogernas sökresultat i större utsträckning ska präglas av 
länkar med hänvisningar där användaren kan ”botanisera sig fram” till relevant 
material. Hennes Side of the Barn Principle är utformad så att sökningen 
hjälper användaren till rätt ämnesområde där sedan botaniserandet tar vid. 
Bates anser att allt för många kataloger lämnar användaren utan resultat och 
vill på detta sätt komma till rätta med detta problem. IFLA:s nya riktlinjer har 
dock delvis utvidgat denna aspekt, även om mer kan göras. 

En viktig punkt i riktlinjerna är kraven på alternativa gränssnitt för 
användare med läshandikap. Här föreslår IFLA både rent textbaserade gräns-
snitt, såväl som röst- och beröringsstyrda funktioner. Om dessa krav blir 
verklighet i kommande OPAC:s kommer tillgängligheten för dessa användar-
grupper troligen att väsentligt förbättras. Många av dagens kataloger innehåller 
mycket information och grafik som är till besvär för t.ex. synskadade som läser 
innehållet med hjälp av förstoringsprogram eller talsyntes. För att tillmötesgå 
kraven från alla användare är möjligtvis två olika gränssnitt att föredra. Den 
utveckling som beskrivits i undersökningen om möjligheten att visa t.ex. 
bokomslag och innehållsförteckningar, kan påverkas om biblioteken beslutar 
sig för att reducera grafiska framställningar för att tillmötesgå fler användar-
grupper. 

Undersökningen försöker också visa den skillnad som finns mellan de 
kommersiella nätbaserade bokkatalogerna och bibliotekens. Kommersiella 
kataloger som Amazon.com erbjuder många fler möjligheter att undersöka det 
funna materialet än bibliotekens kataloger. Den strävan att göra de biblio-
grafiska posterna till substitut för materialet har därmed kommit längre i dessa 
kommersiella kataloger än bibliotekens. Den troliga förklaringen till varför inte 
bibliotek i allt större utsträckning utnyttjar dessa möjligheter är tids- och 
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resursbrist och att förlagen inte ser någon ekonomisk vinning i att samarbeta 
med biblioteken i denna fråga. 

De tre kapitlen hör på sätt och vis samman och försöker ge en bild av den 
senaste tidens forskning och debatt inom katalogiseringsområdet. Implemen-
teringen av FRBR-modellen, en mer utbredd användning av uppmärknings-
språk som XML och en funktionellare OPAC, är därmed en fråga om ett hel-
hetsperspektiv. För att lyckas genomföra dess förändringar måste ett ännu 
tätare samarbete föras mellan t.ex. systemutvecklare och bibliotekarier. I den 
viktiga brytningstid som biblioteken nu befinner sig i är det därför viktigt att de 
är öppna för de nya tekniska möjligheterna och att de utvidgar det tekniska 
kunnandet inom biblioteksorganisationen. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en kvalitativ metod beskriva och analysera 
den senaste utvecklingen inom katalogisering och utifrån resultaten även för-
söka göra en bild av den kommande utvecklingen. Startpunkten i undersök-
ningen är rapporten från International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA), benämnd Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR) från 1998, som kan sägas vara en viktig vändpunkt inom 
katalogiseringssektorn. Sedan 1990-talet har även utvecklingen inom informa-
tionsteknologin påverkat många områden inom biblioteksområdet och 
uppsatsens tre undersökningskapitel försöker delvis visa hur katalogisering har 
påverkats av denna utveckling. 

Utgångspunkten för undersökningen är ett antal frågeställningar och där 
den första frågeställningen är utgångspunkten för de följande: Var står dagens 
katalogisering och hur ser framtiden ut inom området utifrån rapporter, 
forskning och debatt? Vilka experiment har genomförts för att försöka 
implementera IFLA:s FRBR-modell i bibliotekssystem? Vilka resultat 
framkom? Anser forskare och sakkunniga att IFLA:s FRBR-modell är ett steg 
framåt för katalogiseringen och biblioteksanvändarna? Vad säger forskningen 
och debatten? Vilka förändringar har formatet för MAchine Readable 
Cataloging (MARC-formatet) genomgått de senaste åren och hur har 
förändringarna förhållit sig till den övriga teknikutvecklingen? Och på vilket 
sätt kan ett uppmärkningsspråk som eXtensible Markup Language (XML) 
påverka de bibliografiska formaten? Och slutligen: Vilka förslag har 
presenteras för utformandet av nya Online Public Access Catalogues (OPAC:s) 
och vad innehåller IFLA:s riktlinjer? 

Uppsatsen vill understryka biblioteksämnets tvärvetenskapliga tradition 
genom att främst undersöka hur katalogiseringsverksamheten förhåller sig till 
ny teknologi som under de senaste decennierna väsentligt förändrat 
förutsättningarna för verksamheten. 

Det första undersökningskapitlet visar att många forskare och sakkunniga 
inom ämnet anser att IFLA:s FRBR-rapport är en viktig rapport som kan 
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förändra katalogiseringsverksamheten till det bättre. Men undersökningen visar 
också att många reserverar sig för vissa förändringar och förbättringar. Det rör 
sig främst om förändringar i rapportens definitioner av modellens enheter. 
Undersökningen visar även på problem med implementeringen av modellen i 
fungerande bibliotekskataloger och att mycket utvecklingsarbete återstår. 

Undersökningsdelens andra kapitel behandlar MARC-formatets framtid 
med anledning av uppmärkningsspråket XML. I kapitlet framkommer att det 
finns ett problematiskt förhållande mellan MARC-formatet och ny teknologi. 
Trots formatets brister är det mycket svårt att överge ett etablerat format till 
förmån för den nya XML-tekniken. Undersökningen presenterar även ett 
projekt där ett mer avancerat, XML-baserat, format tagits fram, och som 
representerar den framtida utvecklingen på området. 

Det tredje och sista undersökningskapitlet behandlar utvecklingen inom 
bibliografiska relationer och de förbättringar och riktlinjer som tagits fram för 
Online Public Access Catalogues (OPAC:s). Undersökningen visar att ny 
teknologi starkt har påverkat utvecklingen av bibliotekens kataloger och 
förbättrat förutsättningarna för användarna. Främst tar undersökningen upp 
IFLA:s utkast Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) 
Displays, som för närvarande är ute på remiss. Undersökningen visar att 
utkastet innehåller många förbättringar för katalogerna, men att det finns vissa 
problem med dess förhållande till FRBR-rapporten. I undersökningen görs 
även en jämförelse med IFLA:s riktlinjer och den utveckling som de 
kommersiella nätbaserade katalogerna genomgått de senaste åren. Jämförelsen 
visar påfallande skillnader. 
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Bilaga 1. Uttrycksorienterad FRBR-modell i 
MARC-formatering 

 

Shoichi Taniguchis förslag till fördelning av attribut i den uttrycksorienterade varianten av 
FRBR-modellen i MARC-formatering. 

[work record 1] 
+title: Handbook for AACR2 
700 1_ #a Maxwell, Margaret F., #d 1927- 
+date: 1980- 
050 00 #a Z694.15.A56 
082 00 #a 025.3/2 #2 21 
630 00 #a Anglo-American cataloging rules #x Handbooks, manuals, etc. 
650 _0 #a Descriptive cataloging #x Rules #x Handbooks, manuals, etc. 
 
[expression record 1] 
245 10 #a Maxwell’s handbook for AACR2R : #b explaing and illustrating 
the Anglo-American rules and the 1993 amendments / #c Robert L. 
Maxwell with Margaret F. Mazwell. 
246 30 #a Handbook for AACR2R 
100 1_ #a Maxwell, Robert L., #d 1957- 
700 1_ #a Maxwell, Margaret F., #d 1927- 
008 …s1997 …eng 
504 __ #a Includes bibliographical references and index. 
500 __ #a Re. Ed. of: Handbook for AACR”, 1988 revision / by Margaret 
Maxwell. 
700 1_ #a Maxwell, Margaret F., #d 1927- #t Handbook for AACR2, 1988 
revision. 
 
[manifestation record 1] 
260 __ #a Chicago, IL : #b American Library Association, #c 1997. 
300 __ #a xii, 522 p. : #b ill. ; #c 26 cm. 
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020 __ #a 0838907040 (alk. paper) 
 
[item record 1] 
991 __ #b c-GenColl #h Z694.15.A56 #i M393 1997 #t Copy 1 #w 
BOOKS 
 
[item record 2] 
991 __ #b r-MRR #h Z694.15.A56 #i M393 1997 #t Copy 2 #m Ref Desk 
#w GenBib 
 

Källa: ”A conceptual model giving primacy to expression-level bibliographic entity in 
cataloging”. 
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Bilaga 2. Modell över relationsförhållandena i 
XOBIS 

Modell över relationsförhållandena i XOBIS, utvecklad vid Stanford University’s Lane 
Medical Library av Dick R. Miller och Kevin S. Clarke. 

 

 
 

Källa: The Medlane Project: Principal Elements and Core Structure, 
http://laneweb.stanford.edu:2380/wiki/medlane/principal. 
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