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Abstract: In  this  Bachelor's  thesis  the  result  from  a  Delphi  study  regarding  FRBR, 
performed by Yin Zhang and Athena Salaba in 2007 and published in 2009 – 
What  is  next  for  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records?  A  
Delphi study – is analyzed by qualitatively interviewing professionals active 
within the library and information science field in  Sweden. The results  are 
compared  and  possible  deviations  and  adjustments  are  illuminated  and 
discussed. The purpose of the thesis is to determine the topicality of the Delphi 
study in 2011 from a Swedish perspective. Conclusions made from the thesis 
shows that the main areas are still  the same,  but adjustments regarding the 
relative  order  of  issues  might  be  needed;  primarily  a  shift  of  focus  from 
theoretical to practical issues. More specifically, a focus on user aspects, user 
studies and authority work is needed.
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 1 Inledning
I  skrivande  stund  har  begreppsmodellen  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records 
(FRBR) existerat i drygt fjorton år. Redan 1997 godkändes slutrapporten och det första officiella 
dokumentet  publicerades  1998  (Functional  requirements  for  bibliographic  records:  final  report 
1998,  s.  7).  Trots  att  FRBR inte  längre kan anses  vara  ett  nytt  fenomen inom biblioteks-  och 
informationsvetenskap, får dock implementeringen av FRBR i biblioteken fortfarande anses befinna 
sig  i  sin  linda.  Men  en  långsam implementeringsprocess  och  ett  stort  antal  testfall  borgar  för 
kvalitetssäkring  och ett  moget  förhållningssätt  till  modellens  vidareutveckling,  det  vill  säga  en 
minimering  av  förhastade  beslut  vilka  kan  kräva  en  stor  arbetsinsats  för  att  korrigera  dem  i 
framtiden. Med andra ord,  så bör det idag finnas tillräckligt med information för att  identifiera 
framtida inriktningar, samt utreda vilka kritiska frågor som ansvariga för och utvecklare av FRBR 
skall uppmärksamma. Yin Zhang och Athena Salaba (2009a, 2009b) lyfte denna problemställning 
och genomförde en Delfistudie under 2007, där experter fick identifiera framtida inriktningar och 
definiera  nyckelfrågor  vad  gäller  FRBR:s  vidareutveckling.  Resultatet  publicerades  i  en  artikel 
2009, och det är med hjälp av denna studie som jag vill reflektera över den inhemska utvecklingen. 
Jag hoppas kunna ge svar på hur svenska personer med en professionell anknytning till FRBR ser 
på kritiska frågor och framtida inriktningar.

 1.1 Bakgrund
Vi lever i ett nätverkssamhälle där möjligheter till informationsutbyte via elektroniska medier anses 
vara en självklarhet i många fall. Frågor vi ställer till både andra människor och till oss själva kräver  
snabba svar, och elektroniska system samarbetar för att tillgodose denna möjlighet. Vi använder oss 
bland  annat  av  sökmotorer,  artikeldatabaser,  digitala  mötesplatser,  elektroniska  och  tryckta 
dokument i vår informationssökningsprocess, och det är av stor vikt för biblioteken att följa med i 
utvecklingen.  Biblioteket  som  fysisk  institution  har  alltid  representerat  en  självklar  plats  där 
information  och  svar  kan  erhållas,  och  vi  vill  självklart  behålla  denna  position  även  i  den 
elektroniska sfären. Michael Lesk (2005, s. 4) lyfter fram vikten av att konventionella bibliotek inte 
passivt  skall  invänta  framtiden  utan  att  aktivt  deltaga  i  utvecklingen  av  digitala  tjänster.  Om 
universitet  och  bibliotek skall  behålla  sina  positioner  som ledande leverantörer  av information, 
måste den digitala aspekten prioriteras.

Begreppsmodellen FRBR presenterar ett verktyg för biblioteken att bibehålla och eventuellt även 
stärka sin position som leverantörer av information både i den fysiska och den digitala världen. 
FRBR stödjer ett modernt och nödvändigt fokus på användaren, vilket behövs för att kvalitativt 
stärka och utveckla informationssökningsprocessen. De funktionella kraven på FRBR, sett utifrån 
ett  användarperspektiv,  är  att  hitta,  identifiera,  välja och  få  tillgång  till en  bibliografisk  post 
(Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport 2006, s. 12). Detta fokus är en välkommen 
attitydförändring  vilken  kommer  att  spela  en  stor  roll  vad  gäller  vidareutvecklingen  av 
bibliotekssystemen.

Då FRBR är en begreppsmodell – en metadatamodell – finns stor potential för interoperabilitet, 
vilket i praktiken betyder att tillämpningen inte behöver begränsas till bibliotekssystem, utan kan 
appliceras på vilken produkt som helst. Detta i sin tur ger spännande möjligheter för biblioteken att 
bli en naturlig resurs att konsultera vid utvecklingen av nya system. Därför är det viktigt att så 
objektivt  som  möjligt  identifiera  kritiska  frågor  och  inriktningar  utifrån  befintliga  testfall  och 
testdata vad gäller FRBR och sedan prioritera därefter. Vi vill inte trampa på några minor och på så 
sätt försätta vår chans att ingå i ett större socialt sammanhang; vi har ett gyllene tillfälle, tack vare 
FRBR, att vara med och påverka framtida utvecklingar. Exempelvis är Zhang och Salabas (2009b) 
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studie  ett  viktigt  bidrag  till  diskursen  kring  FRBR,  och  har  gett  biblioteks-  och  informations-
vetenskap flera viktiga problemställningar som kan och bör utredas vidare.

Jag anser att en kort historisk genomgång av FRBR och modellens uppbyggnad är av intresse för 
uppsatsen och för läsaren. Nedanstående beskrivning betyder att annan litteratur inte behöver läsas 
för att tillgodogöra sig en grundläggande förståelse för begreppsmodellen.

 1.2 FRBR – en kort historisk beskrivning
FRBR:s historia startar med godkännandet av en internationell standard gällande beskrivningar av 
innehåll och form för bibliografiska poster vid en konferens i Köpenhamn 1969 (Funktionella krav 
[…] 2006, s. 6). Där antogs en resolution som två år senare mynnade ut i vad som fick namnet 
International  standard  of  bibliographic  description  for  monographic  publications (ISBD).  En 
uppsättning katalogiseringsregler som framtogs 1961 i Paris – de så kallade ”Parisprinciperna” – 
var tillsammans med ISBD länge grunden för hur den bibliografiska världen såg ut. Nästa historiska 
skede kom vid en konferens 1990 i Stockholm, och de resolutioner som togs där. Perioden mellan 
1970 och 1990 präglades dock av en kraftig utveckling och förändring inom många olika områden 
där katalogiseringsregler och standarder verkade; klara gränsdragningar började luckras upp. Bland 
annat kom datorns intåg och den medföljande automatiseringen av bibliografiska poster, nya format 
för musik,  filmer och elektronisk publicering samt krav på mer kostnadseffektiva processer för 
katalogisering bidrog till att ett förändringsbehov uppstod. Denna föränderliga värld samt ett nytt 
användarfokus  utgjorde  bakgrunden  för  vad  som  1997  skulle  komma  att  bli  resultatet  av  en 
studiegrupp;  slutrapporten  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records (FRBR).  På 
konferensen i Stockholm 1990 fastställdes att en studie behövdes för att utröna den bibliografiska 
postens användningsområden och användarbehov. ”Målet för studien var att skapa ett ramverk som 
utgjorde en tydlig, precist uttryckt och allmänt omfattad förståelse av vad den bibliografiska posten 
syftar att informera om, och vad vi väntar oss att posten skall kunna användas till då det gäller att  
tillfredsställa användarkraven.” (Funktionella krav […] 2006, s. 7)

Direktiven godkändes 1992 och arbetet  påbörjades  genom tillsättandet  av en studiegrupp. 1996 
lämnade studiegruppen in sitt första utkast till  IFLA Section of cataloguing vilka tillgängliggjorde 
dokumentet  för  de  länder  som  frivilligt  anmält  sitt  intresse  att  granska  och  utvärdera.  1997 
granskades  och  diskuterades  den  internationella  kritiken  och  revideringar  utfördes  därefter. 
Studiegruppens  slutrapport  godkändes  i  slutet  av  1997  av  IFLA:s  Standing  committee och 
dokumentet – Functional Requirements for Bibliographic Records: Final report – publicerades i sin 
första version 1998.

 1.3 FRBR – en kort beskrivning av modellen
FRBR är en så kallad entitets-relationsmodell (ER-modell). ”An  entity is a 'thing' which can be 
distinctly identified. A specific person, company, or event is an example of an entity. A relationship 
is an association among entities. For instance, 'father-son' is a relationship between two 'person'  
entities.” (Chen 1976, s. 10) FRBR tillämpar entitets-relationskonceptet med hjälp av tre stycken 
grupp-  eller  nivåindelningar.  Grupp 1  hanterar  verk (work),  uttryck (expression),  manifestation 
(manifestation) och  exemplar (item). Grupp 2 hanterar entiteterna  person (person) och  institution 
(corporate  body).  Grupp  3,  slutligen,  hanterar  entiteterna  koncept (concept),  objekt (object), 
händelse (event) och plats (place) (Funktionella krav […] 2006, ss. 15-19. Functional requirements 
[…] 1998, ss. 12-16).
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Förklaring av entiteter i grupp 1
Entiteten verk är en abstrakt entitet som är en distinkt intellektuell eller artistisk skapelse. Fördelen 
med att ett verk definieras abstrakt, är att man kan namnge och skapa relationer på denna nivå utan 
att låsa sig till ett eller flera fysiska uttryck (Functional requirements […] 1998, ss. 17-18).

Ett  uttryck är  en  intellektuell  eller  artistisk  realisation  av  ett  verk.  Uttrycket  kan  vara  en 
alfanumerisk representation, en musikalisk eller koreografisk notation, en ljudupptagning, en bild 
etcetera.  Ett  uttryck  är  ett  och  samma  uttryck  så  länge  ingen  ändring  är  gjord  som påverkar 
innehållet. Ett nytt uttryck anses uppstå om exempelvis en översättning görs, en text redigeras eller 
ett förord infogas (Functional requirements […] 1998, ss. 18-19).

Den tredje entiteten är manifestation. En manifestation är den fysiska representationen av ett verks 
uttryck.  En  manifestation  inkluderar  ett  stort  område  av  olika  material.  Det  kan  vara  böcker, 
tidningar, kartor, filmer, multimedia etcetera. En manifestation kan vara allt från ett enda exemplar 
till tusentals exemplar. Gränsdragningen mellan olika manifestationer görs genom en jämförelse av 
både den fysiska formen och det intellektuella innehållet (Functional requirements […] 1998, ss. 
20-21).

Den fjärde och avslutande entiteten för grupp 1 är  exemplar. Ett exemplar är precis vad det låter 
som:  ett  enskilt  exemplar  av  en  manifestation.  Vanligtvis  är  ett  exemplar  likvärdigt  med  en 
manifestation, men skillnader mellan exemplar kan förekomma. Ett signerat exemplar skiljer sig 
från ett icke signerat och ett skadat exemplar skiljer sig från ett icke skadat exemplar och så vidare 
(Functional requirements […] 1998, s. 23).

De grundläggande relationerna i grupp 1 är enligt följande (Funktionella krav […] 2006, s. 16): Ett 
verk förverkligas  i  ett  uttryck.  Ett  uttryck gestaltas  i  en  manifestation.  En  manifestation 
representeras av ett exemplar.

Förklaring av entiteter i grupp 2
Femte entiteten är  person och ingår i grupp 2. Person i det här fallet är likställt med en individ – 
levande eller avliden. En person kan vara exempelvis en författare, en kompositör, en översättare, 
en  regissör.  Fördelen  med  entiteten  person  är  att  identifiering  och  namnsättning  kan  göras 
konsekvent oberoende av hur individens namn förekommer i ett uttryck eller i en manifestation 
(Functional requirements […] 1998, s. 24).

Sjätte och avslutande entiteten i grupp 2 är institution. En institution definieras som en organisation 
eller  en  samling  av  individer  och/eller  flera  organisationer  som agerar  gemensamt  som grupp. 
Institutionen kan vara  permanent  så  väl  som tillfällig.  Grupper  kan uppstå  på  konferenser  och 
utställningar  men  också  representera  permanenta  instanser  som  kommun,  stat  och  företag.  En 
institution kan vara aktiv såväl som upplöst (Functional requirements […] 1998, ss. 24-25). 

De grundläggande relationerna i grupp 2 är enligt följande (Funktionella krav […] 2006, s. 17): Ett 
verk kan  skapas  av  en  person  eller institution.  Ett  uttryck kan  förverkligas  av  en  person  eller 
institution. En manifestation kan framställas av en person eller institution. Ett exemplar kan ägas av 
en person eller institution.
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Förklaring av entiteter i grupp 3
Den sjunde entiteten, och första entiteten i grupp 3, är koncept. Ett koncept kan vara exempelvis ett 
begrepp, en uppfattning eller en idé. Entiteten har ett omfattande spann av abstraktioner när det 
gäller ämnet för ett verk. Ett koncept kan vara ett kunskapsfält, discipliner, filosofier, religioner, 
teorier med mera. Gemensamt för entiteterna sju till och med tio är, att de är ämnet för ett verk 
(Functional requirements […] 1998, s.25).

Objekt är  entitet  nummer  åtta.  Ett  objekt  är  ett  materiellt  ting  som kan vara  exempelvis  både 
levande och livlösa ting i naturen, fixerade, icke fixerade saker, saker skapade av människan och 
saker som inte längre existerar (Functional requirements […] 1998, s. 26). 

Den  nionde  entiteten  är  händelse.  En  händelse  omfattar  alla  möjliga  sorters  handlingar  eller 
tilldragelser. Exempel på händelser är tidsepoker, historiska händelser och tidsperioder (Functional 
requirements […] 1998, s. 27). 

Den  avslutande  och  tionde  entiteten  är  plats.  Exempel  på  platser  är  historiska  eller  nutida 
geografiska platser, platser på jorden, platser på andra planeter, politiska gränsdragningar och så 
vidare (Functional requirements […] 1998, s. 27).

De grundläggande relationerna i grupp 3 är enligt följande (Funktionella krav […] 2006, s. 18): Ett 
verk kan ha ett annat  verk,  uttryck,  manifestation eller  exemplar som ämne. Ett  verk kan ha en 
person eller en  institution som ämne. Ett  verk kan ha ett  koncept, ett  objekt, en  händelse eller en 
plats som ämne.

Entiteternas attribut
”Det är entitetens attribut som gör det möjligt för användaren att formulera frågor och tolka svar då 
de söker information om en särskild entitet.” (Funktionella krav […] 2006, s. 30). Attributen för en 
entitet kan vara såväl fysiskt beskrivande som innehållsligt beskrivande. Exempel på respektive 
attribut är  exemplarets skick tillhörande entiteten  exemplar  (Funktionella krav […] 2006, s. 42). 
Sidor  i  en  bok  kan  saknas  och  illustrationer  kan  vara  otydliga.  Detta  är  förslag  på  fysiskt 
beskrivande information som kan anges i attributet exemplarets skick. Innehållsmässigt beskrivande 
attribut  är  exempelvis  kontext  för  verket i  entiteten  verk (Funktionella  krav  […] 2006,  s.  33). 
Förslagsvis kan information om verkets historiska, sociala eller intellektuella kontext vid skapandet 
beskrivas för möjliggörande som sökbegrepp.

 1.4 Problembeskrivning
Utvecklingen och implementeringen av FRBR är intressant men diffus. FRBR har omfamnats av 
biblioteksvärlden på en metanivå, men praktiska tillämpningar är ännu så länge få. Vidare forskning 
inom både praktiska tillämpningar – systemutveckling och interoperabilitet – och användarstudier 
behövs för att kvalitativt  föra FRBR framåt och på rätt väg.  Zhang och Salaba (2009b, s. 234) 
identifierar i en studie fem primära områden för modellen:  1) FRBR som modell, 2) FRBR och 
besläktade  standarder,  3)  tillämpning  av  FRBR,  4)  systemutveckling  baserad  på  FRBR och  5) 
forskning  inom  FRBR.  Om  identifierade  problemställningar  i  studien  uppmärksammas  av 
professionellt  verksamma människor inom biblioteks- och informationsvetenskap, så bör arbetet 
med att definiera klara framtida mål för FRBR vara en bra bit på väg.
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 1.5 Syfte, frågeställningar och avgränsning
Syftet med uppsatsen är att pröva de resultat som framkommit i Zhang och Salabas (2009b) studie  
vad gäller kritiska frågor och framtida inriktningar för FRBR. Genom en analys av vetenskapliga 
artiklar samt intervjuer med ett antal personer i Sverige, vilka är professionellt verksamma inom 
biblioteks-  och  informationsvetenskap,  är  förhoppningen att  uppsatsen  skall  visa  om resultaten 
fortfarande överensstämmer med dagens verklighet eller om vissa justeringar behöver göras.
För att komma fram till ett resultat beaktas följande frågeställningar:

• Vilka områden inom FRBR anses vara viktiga idag?
• Vilka frågor inom FRBR anses vara viktiga idag?

Ett klargörande är dock på sin plats vad gäller Zhang och Salabas (2009b) Delfistudie i relationen 
till denna uppsats, och det är att jag inte ifrågasätter studiens validitet eller trovärdighet. Jag menar 
att vi läsare kan anse resultatet i, samt genomförandet av, Delfistudien som representativt för en 
rimlig bild av den då gällande verkligheten för FRBR, och därför tar jag till mig innehållet utan 
förbehåll  med  enda  syfte  att  pröva  resultatet  i  studien  –  aktualiteten  –  sett  utifrån  ett  svenskt 
perspektiv 2011.  Uppsatsen avgränsas till att med hjälp av telefonintervjuer analysera det resultat 
som  Zhang  och  Salaba  (2009b)  redovisar  i  sin  artikel.  Ingen  möjlighet  finns,  på  grund  av 
begränsningar i tid och tillgång till resurser, att bestyrka eller förkasta studien genom ytterligare en 
Delfistudie.  Uppsatsen  utför  en  fristående  iteration  med  utgångspunkt  i  det  redan  befintliga 
resultatet, och sammanställs samt redovisas anonymt i resultatavsnittet nedan.

 1.6 Begrepp och förkortningar
Uppsatsen innehåller på grund av sin natur många begrepp och förkortningar, och jag redovisar ett 
urval nedan, med förhoppning om att de skall underlätta läsningen.

ABM,  en  förkortning  för  arkiv,  bibliotek  och  museer.  Används  oftast  i  beskrivningssyfte  vid 
samarbetsprojekt mellan arkiv, bibliotek och museer (Nationalencyklopedien 2011a).  

CIDOC CRM, är en konceptuell referensmodell (Conceptual Reference Model) som framtogs för 
att verka som en semantisk standard vid utbyte av nationalkulturell information mellan olika källor; 
främst för information förekommande inom arkiv, bibliotek och museer (CIDOC 2010).

Faceted Browsing, eller facetterad navigering, är en teknik som bygger på facetterad klassifikation. 
”[A]  set  of  mutually  exclusive  and  jointly  exhaustive  categories,  each  made  by  isolating  one 
perspective on the items (a facet), that combine to completely describe all the objects in question, 
and which users can use, by searching and browsing, to find what they need.” (Denton 2011) När vi 
ställer en fråga får vi också information om egenskaperna (röd, blå, svart etcetera) – facetterna – 
samt antalet träffar (femton röda, tjugo svarta och så vidare) i svaret. Dessa kan användas för att 
inför nästa fråga begränsa träffmängden ytterligare.

FRAD,  är  en  expansion  till  FRBR  –  Functional  Requirements  for  Authority  Data  –  där 
auktoritetsdata för modellen behandlas (IFLA 2011).

FRBR Work-Set Algorithm, är en algoritm för att automatiskt konvertera bibliografiska databaser 
som är byggda enligt MARC21 till FRBR (OCLC 2011).

FRBRoo, är en objektsorienterad tolkning av FRBR skapad av FRBR Review Group i samarbete 
med CIDOC CRM Special Interest Group (IFLA 2008).
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FRSAD, är en expansion till FRBR – Functional Requirements for Subject Authority Data – där 
auktoritetsdata vad gäller ämne (se förklaring av entiteter i grupp 3 ovan) behandlas (IFLA 2011).

ISBD,  specificerar  beskrivnings-  och  identifikationskraven  för  de  vanligaste  förekommande 
resurserna i bibliotekssamlingar (ISBD: International Standard Bibliographic Description 2007. s. 
0-1).
MARC,  är  en akronym för  MAchine-Readable  Cataloging och är idag fortfarande det  primära 
formatet för integrerade bibliotekssystem att lagra sin data i (Library of Congress 2006). MARC 21 
och  MARCXML är  exempel  på  vidareutvecklingar  som  bygger  på  det  ursprungliga  MARC-
formatet.
Open Source, eller öppen källkod, är en princip där användaren får fri tillgång till källkoden för 
programmet,  och  kan då  i  teorin  bidra  till  att  kvalitativt  stärka  samt  vidareutveckla  produkten 
(Nationalencyklopedien 2011c). 

RDA, eller Resource Description and Access, är nästa generations katalogiseringsregler och skall på 
sikt  ersätta  AARC2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd Edition),  vilka är de idag gällande 
reglerna. FRBR är den konceptuella grunden för RDA (Joint Steering Committee for Development 
of RDA 2010b). 

RDF, vilket står för Resource Description Framework, är en standardiserad modell för utbyte av 
information system emellan på webben via så kallade scheman (W3C 2011a). RDF har en XML-
baserad syntax.

SPARQL,  är  ett  standardiserat  språk  för  att  ställa  frågor  mot  data  sparad  i  RDF-format,  och 
redovisas antingen som resultatset eller som RDF-grafer (W3C 2008).

Virtua ILS, är ett integrerat bibliotekssystem (Integrated  Library  System) som bygger på FRBR 
(VTLS 2011).

XML,  som står  för  Extensible  Markup Language,  är  ett  textbaserat  format  för  att  representera 
strukturerad  information  som  dokument,  data,  transaktioner  med  mera,  och  är  idag  ett  av  de 
vanligaste formaten för utbyte av elektronisk information (W3C 2011c).

 2 Tidigare forskning
Jag kommer att dela upp tidigare forskning i underrubriker baserade på den studie som genomförts 
av Zhang och Salaba (2009b), vilken identifierar fem områden för FRBR där kritiska frågor och 
framtida inriktningar finns. Dessa områden och frågeställningar ligger till grund för uppsatsens teori 
och  metod,  vilket  betyder  att  det  är  viktigt  att  klargöra  innehållet  i  studien och betydelsen av  
resultatet.

 2.1 Nästa steg för FRBR? - En Delfistudie
I  What is next for Functional Requirements for Bilbiographic Records? A Delphi study (Zhang & 
Salaba 2009b) redovisas resultatet  av en studie där kritiska frågor och framtida inriktningar för 
FRBR identifieras och definieras. Studien utfördes med hjälp av av en panel vars medlemmar är 
experter inom forskning, systemutveckling eller ingick i någon sorts kommitté för utvärdering av 
material relaterat till FRBR. Fem områden lyftes fram som extra viktiga av författarna och panelen 
fick reflektera över dessa. De var: 1) FRBR som modell, 2) FRBR och besläktade standarder, 3) 
tillämpning  av  FRBR,  4)  systemutveckling  baserad  på  FRBR  och  5)  forskning  inom  FRBR. 
Resultatet  i  studien  grupperades  enligt  de  fem kategorierna  nämnda ovan,  och  jag kommer  att 
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beröra resultatet enligt samma struktur nedan.

 2.1.1 FRBR som modell

FRBR som modell hanterar frågor och problemställningar relaterade till utvärdering, modifiering 
och utvidgning av FRBR samt närbesläktade modeller. Den mest kritiska problemställningen ansågs 
vara verifiering och validering av data baserad på modellen och tillämpningar i olika miljöer. Detta 
är förståeligt då FRBR fortfarande befinner sig i ett realiserande stadium, det vill säga att endast ett 
fåtal praktiska implementationer finns tillgängliga, vilket betyder att fler testfall och mer testdata 
behövs för att objektivt utvärdera effekten av modellen. Man kan även tolka resultatet som att vi 
ännu inte vet om modellen är komplett vad gäller entiteter, relationer och attribut. För att fastställa 
detta behövs mer information inhämtad från verksamheten innan vi  kan svara på om modellen 
behöver utökas. En inte alltför vild gissning lutar dock åt det senare med tanke på att modellen 
redan kompletterats med expansionen  Functional Requirements for Authority Data  (FRAD) 2009 
och expansionen Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) 2010 (IFLA 2011).

Författarna  belyser  ytterligare  två  resultat  som  anses  särskilt  intressanta  för  modellen:  det 
begränsade utbudet av användarstudier samt möjligheter till  harmonisering av FRBR. Rapporten 
från  IFLA (Functional  requirements  […] 1998)  poängterar  vikten  av  ett  användarfokus och ett 
användarstöd i sökprocessen, men den praktiska möjligheten att utvärdera sökresultat baserade på 
entiteterna  verk,  uttryck,  manifestation och  exemplar är  väldigt  begränsad.  Det  kanske  bästa 
exemplet idag på praktisk FRBR är online-katalogen WorldCat (2011). WorldCat:s hela databas, 
bestående av cirka 48 miljoner poster, är uppdelad i kluster enligt definitionen för entiteten  verk 
(OCLC 2011). Detta möjliggör stöd i sökprocessen för uttryck, manifestation och, i förlängningen, 
exemplar; samtliga med ett urval av tillgängliga attribut. Kartläggning av användarnas sökvanor i 
interaktionen med WorldCat bör vara ett intressant ämne för framtida användarstudier vad gäller 
FRBR och dess effekt i sökprocessen.

Harmonisering  innebär  att  en  standardisering  av  likartade  företeelser  för  möjliggörande  av 
utbytbarhet mellan skilda system och miljöer görs. Vanligtvis går detta under namnet harmoniserade 
standarder  (Nationalencyklopedin  2011b).  Harmonisering  är  av  stor  vikt  för  FRBR  då 
metadatamodellen  utvecklades  för  att  beskriva  artefakter  oberoende  av  form och  format.  Detta 
innebär att en harmonisering öppnar möjligheter för FRBR att tillämpas framgångsrikt även utanför 
biblioteksvärlden – utöver interoperabilitet bibliotekssystem emellan – samt att få ett internationellt 
erkännande vilket bör tala för en bättre rustning att överleva tidens tand. Zhang och Salaba (2009b, 
s. 241) nämner förslag på lämpliga befintliga standarder som kan ligga till grund för vidare analyser 
av  FRBR  och  harmonisering.  Metadata  Object  Description  Schema (MODS)  och  Metadata 
Authority  Description  Schema (MADS) nämns som två  lämpliga  kandidater.  Både  MODS och 
MADS  är  XML-baserade  scheman  som  möjliggör  kodning  av  resurs-  respektive 
auktoritetsbeskrivningar (Library of Congress 2010), och detta går hand i hand med de tankar som 
beskrivs  i  FRBR  och  i  FRAD.  2003  togs  också  initiativet  till  att  skapa  en  objektsorienterad 
representation av FRBR genom tillsättandet av en samarbetsgrupp mellan IFLA och CIDOC CRM 
Special Interest Group (IFLA 2008). CIDOC:s Conceptual Reference Model (CRM) är ett sätt att 
möjliggöra ”definitions and a formal structure for describing the implicit and explicit concepts and 
relationships used in cultural heritage documentation.” (CIDOC 2010) Samarbetet mellan IFLA och 
CIDOC resulterade i ett första utkast 2008 under namnet FRBRoo (IFLA 2008) och version 1.0 av 
dokumentet publicerades i januari 2010 (CIDOC 2011).

Ytterligare ett intressant spår är den så kallade semantiska webben (semantic web). Den semantiska 
webbens mål är att skapa förutsättningar för kvalitativt informationsutbyte mellan system; att länka 
samman data med hjälp av en gemensam vokabulär (W3C 2011b). Ett sätt att se på och förklara den 
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semantiska webben är att se all online-information som tillhörande en enda stor global databas. 
Detta  kräver  därför  ett  standardiserat  språk  för att  möjliggöra informationsutbyte.  Ett  verktyg i 
denna process är  Resource Description Framework (RDF). RDF är en XML-baserad standard för 
informationsutbyte på webben och använder sig av en relationsmodell som beskriver resurser i form 
av en triplett, det vill säga subjekt-predikat-objekt (W3C 2011a). 2007 startades ett projekt för att 
definiera ett RDF-anpassat schema – ett så kallat namespace – för FRBR (International Federation 
of  Library  Associations  and  Institutions  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records 
Review Group 2008, ss.  1-5),  och 2008 rapporterades att  vokabulär för entiteter,  relationer och 
användarbeteenden fanns tillgängliga online via Open Metadata Registry (The Registry 2011).  

 2.1.2 FRBR och besläktade standarder

Resultaten i studien gör att gränsdragningen mellan FRBR som modell och FRBR och besläktade 
standarder kan te sig något diffus emellanåt. Författarna menar att detta avsnitt främst behandlar 
frågor  gällande  utvecklandet  av  standarder,  mappning av  FRBR och befintliga  standarder  samt 
andra relaterade standarder, men som ni märker har vissa punkter redan berörts i avsnittet ovan. 
Studien redovisade att  utvecklandet  av katalogiseringsregler  baserade  på FRBR ansågs  vara  av 
störst vikt. Idag, två år senare, är detta påstående mer aktuellt än någonsin, och det är i och med 
Resource  Description  and  Access (RDA).  RDA ingår  i  en  strategisk  plan  att  ersätta  det  idag 
gällande regelverket för katalogisering  Anglo-American Cataloguing Rules 2nd Edition (AACR2) 
(Joint  Steering  Committee  for  Development  of  RDA 2010b).  RDA använder  sig  av  entiteter, 
relationer och attribut baserade på FRBR och FRAD, och i skrivande stund inväntas en rapport från 
US RDA Test  Coordinating  Committee där  utvärdering  av  den  amerikanska  testperioden  skall 
redovisas (Library of Congress 2011b). Denna rapport är av stor vikt för den fortsatta utvecklingen 
och spridningen av RDA. Kritik har riktats mot RDA med argumenten att standarden är för hårt 
knuten till  AARC2, det  vill  säga inte tillräckligt  flexibel  vad gäller  problematiken med dagens 
bibliografiska beskrivningar,  samt att standarden inte  fått  det genomslag inom biblioteksvärlden 
som varit önskvärt (Zhang & Salaba 2009a, ss. 38-39). Viss kritik säger även att RDA i sämsta fall 
kan komma att anses som omodern redan då den implementeras. Rapporten bör förhoppningsvis 
kunna reda ut en stor del av de befintliga frågeställningar, funderingar och kritik som cirkulerar, och 
i förlängningen påverka om den internationella testomgången, Sverige inkluderat, skall genomföras 
framöver.

 2.1.3 Tillämpning av FRBR

Områden för tillämpning av FRBR innefattar specifika miljöer, discipliner eller kollektioner. Zhang 
och Salaba (2009b, ss. 242-243) menar att resultatet från studien visar att risken för missförstånd är 
stor vad gäller tillämpningar av FRBR, då bland annat förståelsen för hur entiteterna verk,  uttryck 
och  manifestation skall  separeras.  Detta  kan  förklaras  med  att  olika  grupperingar  har  olika 
referensramar  och därför  tolkar  modellen  olika,  samt  att  olika material  möjliggör  en mer  eller 
mindre naturlig indelning. Att förstå FRBR är av största vikt  vid praktiska tillämpningar.  Vissa 
panelmedlemmar hade uppmärksammat att förekomster av felaktiga tolkningar och presentationer 
tyvärr  finns  redan idag,  vilket  kan påverka  FRBR negativt  så  till  vida  att  exempelvis  framtida 
interoperabilitet kan bli lidande.

Allyson  Carlyle  (2006,  ss.  271-272)  belyser  en  viktig  poäng,  och  det  är  att  FRBR  är  en 
begreppsmodell  och  som sådan är  FRBR inte  menad  att  operationaliseras  eller  implementeras. 
FRBR  behöver  översättas  korrekt  till  en  implementationsmodell  där  den  abstrakta  nivån 
konkretiseras. Precis som panelmedlemmarna i Zhang och Salabas (2009b) studie uppmärksammat, 
påpekar  Carlyle  problematiken  med  tolkningar  av  modellen.  Gränsdragningarna  mellan  verk, 
uttryck och manifestation är långt ifrån självklara. FRBR skapades bland annat som ett medel för att 
lösa  dubbellagring  och  informationsöverflöd  i  katalogen  samt  underlätta  för  användaren  i 
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sökprocessen  men,  som även uppmärksammas  i  avsnittet  forskning inom FRBR nedan,  knappt 
någon  forskning  finns  publicerad  idag  som  svarar  på  graden  av  användbarhet  i  att  redovisa 
sökresultat enligt FRBR.

 2.1.4 Systemutveckling baserad på FRBR

Detta  avsnitt  behandlar  nyutveckling  av  system baserade  på  FRBR så  väl  som anpassning  av 
befintliga  system.  Att  konvertera  alla  befintliga  bibliotekssystem  till  att  stödja  FRBR  är  en 
monumental uppgift, och mycket riktigt så lyfter studien fram, att hjälpmedel bör prioriteras för att 
underlätta processen. En majoritet av dagens befintliga bibliotekssystem tillämpar det så kallade 
MARC-formatet  (Library  of  Congress  2011a).  MARC  är  en  akronym  för  MAchine-Readable  
Cataloging och  är  ett  standardiserat  sätt  för  bibliotekssystem  att  utbyta,  tolka  och  använda 
bibliografisk  information,  och  utgör  grunden  för  de  flesta  bibliotekskataloger  idag  (Library  of 
Congress 2006).  Konverteringen av äldre data  – med andra ord främst  representerad i  MARC-
format  –  till  FRBR är  en  kostsam process,  vilken  kräver  hjälp-  och  testverktyg;  att  utföra  en 
manuell konvertering är inte rimlig sett utifrån ett ekonomiskt och ett tidsperspektiv. Med fördel 
utvecklas verktygen i open source för att på så sätt ytterligare minimera kostnaderna.

Ett problemen med dagens bibliotekssystem är, att MARC-formatet innehåller mycket redundant 
information, och hjälpverktyg som kan tolka och känna igen denna dubbellagring för automatisk 
bearbetning är därför ett måste. Ett stort steg i rätt riktning är gjort med hjälp av FRBR Work-Set  
Algorithm (OCLC 2011),  där  en  automatisk  uppdelning  av  verk görs  samt  en  identifiering  av 
tillhörande manifestationer baserad på data i MARC-posten. Thomas Hickey, Edward O'Neill och 
Jenny Toves (2002) menar att automatiseringen är långt ifrån problemfri, men resultatet får ses som 
skäligen framgångsrikt, då tillämpningen på WorldCat lyckades identifiera cirka 32 miljoner verk-
entiteter av det då totala utbudet på 48 miljoner poster.

FRBR kommer naturligtvis att fungera bäst i system där relationerna är medvetet definierade, och 
inte  baserade  på  gammal  data  där  främst  manifestation-entiteten  finns  något  sånär  naturligt 
representerad, men automatiserade hjälpverktyg i kombination med anpassade användargränssnitt är  
viktiga problem att lösa. Begreppsmodeller skall vara hjälpmedel på vägen till att kvalitativt stärka 
system, inte sätta käppar i hjulet och motarbeta utvecklingen. Så hur vi löser konverteringen av 
befintliga bibliotekssystem till FRBR-kompatibla system, samt hjälpverktyg för nämnda process, är 
avgörande för framtiden.

 2.1.5 Forskning inom FRBR

Mantrat i FRBR är att användaren skall hitta, identifiera, välja och få tillgång till den bibliografiska 
posten (Funktionella krav […] 2006, s. 12). Zhang och Salaba (2009b, s. 247) menar att resultatet  
från  studien  visat  på  en  brist  vad  gäller  verifiering  av  modellens  gagn  för  slutanvändaren;  att 
underlätta  och  kvalitativt  stärka  användarens  sökprocess.  Ett  lämpligt  angreppssätt  för  att  lösa 
problematiken är att framöver prioritera användarstudier där information skapas för att svara på om 
de  funktionella  kraven  efterföljs,  om  användarnas  sökvanor  är  korrekt  identifierade  samt  om 
gränssnitt och displayer – resultatformatering – är i linje med vad som förväntas från den tilltänkta 
målgruppen.

Behovet att förstå hur användaren söker information idag, jämfört med tiden då författare eller titel 
var tillräckligt, är av stor vikt. Nancy Fallgren (2007, s. 3) ser tre framtida möjliga grupperingar av 
bibliografisk data för att stödja processen. De är: 1) att upptäcka och erhålla, 2) att hantera lagring 
av  data  samt  3)  att  möjliggöra  gränsöverskridande utbyte av data.  Bland annat  menar  Fallgren 
(2007, s. 4) att  facetterade navigeringar (faceted browsing) är ett utmärkt sätt att  underlätta för 
användaren genom att låta metadata göra jobbet; att låta navigeringen starta på en bred nivå för att 
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sedan avgränsa, filtrera, navigeringen med hjälp av tillgänglig bibliografisk metadata, istället för att 
tvinga användaren att själv definiera samtliga sökbegrepp. Zhang och Salaba (2009a, s. 113) menar 
att ”[t]o a great extent, the current FRBR application and implementation efforts have reflected the 
views  of  the  designers  and  researchers  with  user  considerations  rather  than  user  views  and 
validation directly.” Återigen pekar detta på ett behov att konkretisera den teoretiska nivån med 
hjälp av användardata.

 3 Teori
Diskursen,  eller  det  styrda  samtalet,  är  ett  av  många sätt  att  försöka  nå  konsensus  och passar 
ypperligt i detta fall då vi försöker identifiera kritiska frågor och framtida inriktningar inom ett väl 
avgränsat område. En diskurs i meningen avgränsat område, inte allmänt språkbruk, kan beskrivas 
enligt  James Paul Gee (1999, s.  18) som kombinationen av ett  språk,  handlingar,  interaktioner, 
värden, uppfattningar, symboler, objekt, verktyg och platser sammansatta på ett sätt som gör att 
andra människor kan identifiera dig som tillhörande en aktivitet; ”type of who (identity) engaged in 
a  particular  type  of  what  (activity)”.  Vad  som än  utförs  måste  enligt  Gee  (1999,  s.  18)  vara 
igenkännbart  sett  utifrån  föregående  mening,  annars  hamnar  man utanför  diskursen.  Dock  kan 
påverkan ändra och omforma en befintlig diskurs, men den måste vara igenkännbar baserad på vad 
diskursen bygger på.

Anledningen till att diskursen, eller diskursteorin, nämns i detta stycke, är på grund av att jag gärna 
vill belysa och beskriva de gällande regler och gränsdragningar, som är aktuella för FRBR. Detta 
kan eventuellt tyckas vara överflödigt, då uppsatsen inte försöker identifiera en diskurs bland många 
andra, utan vi vet på förhand att det handlar om en enda, klart definierad, diskurs. Jag försvarar 
detta genom att anse, att en presentation av diskursen ger en ökad förståelse för den bakomliggande 
teorin för Delfimetoden. Delfimetoden tillämpar experters åsikter för att  nå konsensus inom ett 
avgränsat  område.  I  teorin  skall  en  anonym  interaktion  experter  emellan  reducera  avvikande 
individuella åsikter och främja gemensamma uppfattningar (Cam, McKnight  & Doctor 2002, s. 
990).  Kahn (2006, s. 11) menar att  målet med Delfimetoden är att  fånga de fördelar som flera 
experter representerar samtidigt som socialt grupptryck minimeras, eliminera negativa effekter på 
grund av dominanta individer, bångstyrigt beteende och så vidare. Delfimetoden möjliggör anonym 
tillgång  till  diskursen  och  reflektion  över  resultatet  kan  göras  av  medlemmarna  utan  nämnda 
negativa element. 

Baserat på ovanstående beskrivning av begreppet diskurs tolkar denna uppsats diskursteorin som en 
modell  för  diskussionen  –  muntlig  såväl  som skriftlig  –  kring  FRBR och kritiska  frågor  samt 
framtida inriktningar. Uppsatsen kommer inte att utföra en diskursanalys i klassisk mening, utan 
använda  diskursens  gränser  för  att  identifiera  och  definiera  relevanta  problemområden  och 
frågeställningar. Gee (1999, ss. 92-94, egen översättning) räknar upp sex ”byggstenar” vad gäller 
diskursanalys samt exempel på vad man bör beakta:

1. Semiotisk byggsten
2. Världslig byggsten
3. Aktivitetsbyggsten
4. Sociokulturell identitets- och relationsbyggsten
5. Politisk byggsten
6. Sambandsbyggsten

Om man tillämpar ovanstående punktlista på Delfimodellen,  och det  resultat  Zhang och Salaba 
(2009b) redovisar, får vi en diskursmodell som ser ut enligt följande: Semiotiken representeras av 
den ontologi FRBR för med sig. Detta i sin tur betyder att avgränsningarna för diskursen är relativt 
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enkla att fastställa; som medlem i diskursen behövs ett specialintresse där minst en grundläggande 
förståelse för begreppsmodellen krävs för att kunna hantera och ingå i det sociala sammanhanget. 
Välden är  uppbyggd av modellens klart  definierade  vokabulär,  objekt  (entiteter  och relationer), 
institutioner  och  till  viss  del  även  individer.  Den  primära  aktiviteten  i  diskursen  är  modellens 
förädling  och  tillämpning.  Denna  aktivitet  möjliggörs  tack  vare  flertalet  underaktiviteter  där 
exempelvis Zhang och Salabas (2009b) Delfistudie ingår. Underaktiviteter inkluderar bland annat 
implementationer  av  prototyper,  vidareutveckling  och  anpassning  av  befintliga  system, 
användarstudier,  forskning och konferensarbete.  FRBR är  som tidigare  nämnts  centralt  styrt  av 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), vilket också innebär att 
de sociala och kulturella övertygelser som är definierade med utgångspunkt i begreppsmodellen är 
internationellt  accepterade; så länge diskussioner handlar om hur modellens operativa mål – att 
hitta,  identifiera,  välja och  få  tillgång  till –  kan  kvalitativt  stärka  användarens  sökprocess, 
accepterar  man de  sociala  och  kulturella  övertygelser  som diskursen  representerar.  FRBR som 
diskurs är neutral så till vida att vem som helst i teorin kan tillgodogöra sig en förståelse. Dock är 
diskursens makt, av naturliga skäl, centraliserad. Utvecklandet av en gemensam vokabulär kräver 
information och återkoppling från många olika håll – olika diskurser – men ett enda beslutsorgan 
som sammanställer, krävs för att undvika eller minimera komplikationer. Diskursen bygger på, och 
ingår  i,  en  övergripande  biblioteksdiskurs  som  existerat  i  hundratals  år.  Biblioteks-  och 
informationsvetenskap  är  ett  tvärvetenskapligt  fält  vars  tentakler  inhämtar  information  och 
inspiration  från  flertalet  parallella  vetenskaper.  Detta  skapar  samstämmighet  så  till  vida  att  – 
förhoppningsvis – en öppenhet, ett utrymme samt en acceptans för nya åsikter och idéer finns; en 
vilja att ingå i ett större sammanhang. 

Mer  specifikt  för  denna  uppsats  innebär  att  ovanstående stycke  realiseras  i  en  identifiering  av 
diskursmedlemmar som kan reflektera över FRBR, samt de underaktiviteter som FRBR bygger på 
inom ramarna för Zhang och Salabas (2009b) resultat. Den bakomliggande teorin för Delfimetoden 
– att  experters  anonyma reflektioner  över  ett,  av varandras åsikter  sammanställt  material,  skall 
skapa konsensus – tillämpas i detta fall genom en liknande anonym reflektionen över de områden 
och  frågeställningar  som  nämnda  experter  i  ett  tidigare  skede  identifierat,  formulerat  samt 
rangordnat. 

 4 Metod
Metoden,  som tillämpades  i  studien  utförd  av  Zhang  och  Salaba  (2009b),  var  den  så  kallade 
Delfimetoden. I föregående stycke förklaras den bakomliggande teorin för Delfimetoden, vilken 
används som den praktiska teorin för uppsatsen, men det finns ett metodsteg vilket också tillämpas 
här  i  uppsatsen.  Detta  kan  te  sig  förvirrande,  och  jag  skall  försöka  klargöra  när  jag  använder 
Delfimetoden som teori  respektive  metod, så att  inga missförstånd uppstår.  Delfimetoden är av 
iterativ  natur  vilket  betyder  att  varje  iteration,  eller  interaktion,  baseras  på  återkoppling  av 
sammanställt  material  från  föregående  testomgång.  En  Delfistudie  skapar  en  delad  verklighet 
baserad  på  panelmedlemmarnas  förväntningar  och  initiala  tillgång  till  material;  verkligheten 
utvecklas  och  formas/förändras  med hjälp  av  efterföljande  iterationer/interaktioner  (Linstone  & 
Turoff  red.  2002,  s.  61).  Detta  är  ett  positivt  och  kreativt  insamlingssätt  av  data  då  enskilda 
medlemmar i studien får tillgång till övriga medlemmars idéer anonymt, vilket främjar det kreativa 
tänkandet  och  säkrar  kvaliteten  i  undersökningen  då  samtliga  panelmedlemmar  får  rangordna 
resultaten individuellt. Diskussionen blir på detta sätt självreglerande och samstämmighet kan nås 
tack  vare  den  oberoende  sammanställningen  av  resultatet.  Studien  baserades  på  tre  stycken 
iterationer, där omgång ett identifierade och försvarade valda perspektiv och problemställningar, 
omgång  två  innebar  återkoppling  på  testdata  framkommen  i  omgång  ett  samt  en  rankning  av 
respektive  problemställningar  baserat  på  en  tiogradig  skala,  och  slutligen  i  omgång  tre 
sammanställdes data från omgång två plus ytterligare en avslutande rankning av sammanställda 
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problemställningar. Omgång ett var ett inledande steg för att fånga upp de individuella åsikter som 
cirkulerade, medan omgång två och tre primärt användes som verktyg för att nå samstämmighet på 
gruppnivå.

Denna uppsats kommer att nyttja en egen tolkning av ovan nämnda Delfimetod. Uppsatsen kan ses 
som en fristående fjärde iteration som bygger vidare på Zhang och Salabas (2009b) studie sett  
utifrån  ett  svenskt  perspektiv.  Reflektioner  över  resultatet  i  studien  görs  genom  kvalitativa 
forskningsintervjuer.  Respondenter får i förväg tillgång till de fem områden inom vilka reflektioner 
önskas samt tillgång till den artikel i vilken Zhang och Salaba (2009b) själva redovisar sitt resultat.  
Detta kan tyckas vara begränsande vad gäller förutsättningar för egen reflektion, då respondenten 
har tillgång till ”de rätta svaren”, eller som Harold Linstone och Murray Turoff (red. 2002, s. 6) 
varnar: ”[i]mposing monitor view's and preconceptions of a problem upon the respondent group by 
overspecifying the structure [..] and not allowing for the contribution of other perspectives related to 
the problem.” Jag vill föra fram, att jag är medveten om detta, men försvarar angreppssättet med att 
se  reflektionen  som en fjärde  iteration  ur  ett  svenskt  perspektiv  på  resultatet  till  skillnad  från 
originalstudiens internationella perspektiv. 

En stor skillnad i denna tolkning av Delfimetoden, jämfört med de tre tidigare iterationerna, är att 
respondenterna inte själva kommer att få tillgång till de resultat som sammanställs i och med den 
fjärde iterationen, för justering och rankning, utan jag utför en egen gruppering och rangordning av 
respondenternas  utsagor.  Jag  anser  att  detta  bör  uppmärksammas  för  att  ingen  skall  uppfatta 
analysen  som normativ,  utan  endast  en  av  flera  möjliga  tolkningar.  Förhoppningen  med  detta 
metodval  är  att  respondenten  snabbt  skall  få  en  stabil  bas  att  stå  på  för  egen reflektion  samt 
maximering  av  tidsutnyttjandet,  vad  gäller  identifiering  av  egna  åsikter  och  frågeställningar. 
Respondenternas åsikter kommer att ställas mot varandra samt mot de kritiska frågor och framtida 
inriktningar som redovisats i nämnda studie. Förhoppningen är att en analys skall ge svar på, eller i 
alla  fall  ge  en indikation,  om Zhang och Salabas  (2009b) resultat  fortfarande är  aktuellt,  samt 
kanske till och med identifiera någon eller några nya frågeställningar och problemområden.

I  stycket  ovan nämns den kvalitativa  forskningsintervjun.  Steinar  Kvale  och Svend  Brinkmann 
(2009, ss. 17-18) menar att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå och förklara välden 
sett  utifrån  respondentens  synvinkel.  Intervjun  tillhör  det  professionella  samtalet  och  kunskap 
konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. I teoridelen har ramarna för det 
kontrollerade  samtalet  –  vår  diskurs  –  definierats,  och  här  i  metodavsnittet  konkretiserar  vi 
diskursen med hjälp av forskningsintervjun som alternativ till en fullständig Delfistudie. 

Uppsatsens datainsamlade steg utfördes med hjälp av fyra stycken telefonintervjuer utförda under 
maj månad 2011. Tillfrågade respondenter uppfyllde tillsammans samtliga tre kriterier som Zhang 
och Salaba (2009a, s. 9) satt som krav för sin Delfistudie, det vill säga att de 1) publicerat material  
med anknytning till FRBR, 2) figurerat i någon form av utvärderingsgrupp för FRBR eller 3) varit 
direkt  involverade  i  framtagandet  av  ett  system  baserat  på  FRBR.  Jag  benämner  mina 
intervjupersoner respondenter, och jag vill klargöra att jag sett intervjuprocessen och dess deltagare 
som respondenter framför informanter. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och  
marknad (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2007, s. 258) menar att skillnaden på en 
respondent- respektive en informantundersökning bygger på hur informationen används och tolkas. 
Information  från  en  informant  används  primärt  som en  källa  vilket  också  ofta  resulterar  i  att 
användbarheten vid upprepning av samma frågeställningar på flera informanter kan diskuteras; det 
är bättre att formulera nya frågeställningar baserade på tidigare svar. Detta är tvärtemot vad jag är 
ute efter; jag vill istället veta vad varje svarsperson tycker och tänker om respektive fråga, det vill 
säga hitta likheter och/eller skillnader i svaren på samma ställda frågematerial. Detta förfarande 
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lämpar sig mycket bättre i en samtalsbaserad respondentundersökning, vilket betyder att jag anser 
denna typ av undersökning vara bättre lämpad för uppsatsen.

En viktig poäng med en Delfistudie,  som nämnts tidigare, är anonymiteten hos respondenterna. 
Respondenterna  i  denna  uppsats  kommer  inte  att  anonymt  reflektera  över  varandras  svar  och 
frågeställningar,  vilket  egentligen  gör  anonymiteten  meningslös,  men  jag  vill  ändå  respektera 
grundtankarna i Delfimetoden, vilket betyder att jag endast ger respondenterna en nummeridentitet 
samt en kort beskrivning av yrkesidentitet.

• Respondent 1 (R1) är en bibliografisk expert och medverkade i en telefonintervju 11-05-18.
• Respondent 2 (R2) är en bibliografisk expert och medverkade i en telefonintervju 11-05-12.
• Respondent 3 (R3) har en chefsposition och medverkade i en telefonintervju den 11-05-12.
• Respondent 4 (R4) har en chefsposition och medverkade i en telefonintervju den 11-05-13.

Intervjuerna genomfördes samtliga över telefon då avstånden till respondenterna tyvärr var för stora 
för att möjliggöra personliga besök. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för 
bästa möjliga analys av materialet. Respondenterna fick i förväg tillgång till den artikel av Zhang 
och Salaba  (2009b)  som uppsatsen  bygger  sin  teori  och  metod på.  Dels  för  att  artikeln skulle 
fungera som ett stöd i intervjuprocessen, men också för att de tabeller som redovisas i materialet är 
vad som primärt analyseras i uppsatsen. Intervjusamtalen var fria reflektioner, vilket betyder att jag 
försöker lyfta in citatblock från respektive respondent på lämpliga platser i materialredovisningen 
nedan.

Jag anser att det viktigaste är att allt relevant material redovisas och görs tillgängligt för läsaren, 
vilket förhoppningsvis ursäktar en eller ett par eventuella diskutabla placeringar i uppställningen. 
Jag vill  poängtera att  med  relevant  material menar  jag utsagor  som kan knytas till  Zhang och 
Salabas (2009b) artikel  eller  till  FRBR i allmänhet.  Blockcitaten är redigerade för  läsbarhetens 
skull, men aldrig så till vida att den ursprungliga innebörden eller meningen ändrats. Vidare för att 
underlätta för läsaren sammanfattas samtliga tabeller i slutet av respektive stycke.

 5 Resultat

 5.1 Delfistudien: allmänna reflektioner
Inledningsvis ställes frågan till samtliga respondenter huruvida Delfistudien fyller ett syfte eller ej; 
är den fortfarande relevant?

R1: Ja,  den  identifierar  många  av  de  kritiska  frågorna.  Många  av  de  här  sakerna  gäller 
fortfarande.  Jag  håller  med  om det  som sägs  i  stora  drag...  [FRBR] är  en  kritisk  fråga 
framgent också inom bibliotekssektorn.

R2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är mycket här som fortfarande gäller. Och det är mycket i  
resultatet som är bestickande redan för då när den kom. Hur egendomlig utvecklingen kring 
FRBR än har varit.

R3: Ja,  men  den  har  några  år  på  nacken.  Hänt  en  del  sedan  den  kom,  exempelvis  nya 
katalogiseringsreglerna RDA har kommit mycket längre än vad man vet här.

R4: Det jag tror är väldigt aktuellt är harmonisering med andra standarder... det kan låta som en 
klyscha men bibliotekens infrastruktur vad gäller kataloger och så... biblioteken har alltid 
legat  i  framkant  vad gäller  standardisering och överförande av data.  Där har  nog kartan 
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förändrats tror jag sedan man började jobba med den här modellen. Än mer aktuellt att vi 
skall  kunna  samtala  inte  bara  med  varandras  databaser...  det  är  inte  bara  bibliotekens 
databaser  som  behöver  harmoniseras  med  varandra  utan  nu  är  det  hela  internet-
communityn...  så det  ser  jag  som väldigt  aktuellt...  och då är  ju  frågan hur mycket  kan 
biblioteken driva på den här utvecklingen... vad är vår status i det sammanhanget?

Sammanfattning av resultat för tabellen allmänna reflektioner
Respondent nummer 1, 2 och 3 ansåg att Delfistudien är ett viktigt bidrag till diskursen och att den 
fortfarande  är  relevant,  dock  med  vissa  reservationer  baserade  på  aktualiteten  i  resultatet. 
Respondent  nummer  4  höll  indirekt  med  övriga  respondenter,  dock  utan  att  direkt  peka  på 
Delfistudien, utan mer på en övergripande professionsnivå.

 5.2 Tabell 1: FRBR som modell

Table 1: Issues in the Area of the FRBR Model (Zhang & Salaba 2009b, s. 240)

1 Need to verify and validate the FRBR model against real data and in different communities to make sure the  
model is valid and applicable

2 Need to relate, map, harmonize, and/or compare FRBR to other related models

3 Need further development and examination of FRAD

4 Need to verify, with user studies, that the FRBR model is appropriate

5 Need further development and/or modifications of the FRBR group 1 “Expression” entity

6 Need further development and/or modifications of relationships in the FRBR model

7 Teaching the FRBR model

8 Understanding  of  the  FRBR  model  and  its  extensions  is  not  uniform,  which  may  hinder  further  FRBR 
development

9 Need further development and/or modifications of attributes in the FRBR model

10 Need further development and examination of FRSAR

11 Need further development and/or modifications of the entities in the FRBR model

12 Need to verify the list of user tasks in the FRBR model

13 Need further development and/or modifications of the FRBR group 1 “Work” entity

14 The FRBR model needs modifications and further development overall

15 Need further development and/or modifications of the user tasks in the FRBR model

16 Need further development and/or modifications of the FRBR group 1 “Manifestation” entity

R2: Jag: [D]et är ganska intressant att se avsaknaden av just användarstudier.

Ja, […] om vi börjar på det övergripande,  för det är det jag menar med det bestickande 
resultatet... att det har varit så konstig ordning man har gjort saker och ting i. Själva arbetet... 
själva rapporten... den känns väldigt konkret kan jag tycka på ett plan eftersom man kopplar 
allt till faktiska behov, men samtidigt... och modellen har en enkel och tilltalande skönhet så 
att säga... men på alla dessa år har det inte varit några direkta studier om det här verkligen 
gäller... alltså om det är det här användarna vill ha och om det är det här som man faktiskt  
behöver. [---]
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Jag:  Har  det  uppmärksammats  några  brister  i  modellen  i  Sverige  eller  internationellt? 
Rapporten  är  ju  från  1997  och  det  har  kommit  ett  par  revideringar  efter  det.  Har  man 
uppmärksammat allt eller finns det fortfarande brister?

[M]an har uppmärksammat hittills de huvudsakliga... det är väl det där att det skulle behövas 
någon  form av  superverk  tycker  vissa...  att  uttryck  är  ganska  luddigt  definierat  och  att 
konceptet  sammanfatta  verk...  eller  aggregate work...  också kan tolkas på olika sätt.  Det 
finns väldigt olika åsikter om det. Jag personligen tycker inte att det behövs fler utvecklingar.  
Modellen som sådan är ganska öppen och jag tycker att det är en fördel... för att det är ju det 
som... för några år sedan när man pratade om FRBR så pratade man mycket om funktionell  
granularitet... att man kunde gå ner så djupt som det behövdes, men också låta bli att göra 
det, och jag tror att för att en standard skall kunna bli rätt använd så måste den vara sådan...  
det kan inte vara så att man... även om man inte har så specifika behov måste gå ner på 
superdetalj i allting... att de med mest komplexa behov blir styrande för hur en standard skall 
användas. Jag är rädd att väldigt mycket av den här utvecklingsgrejen... när det handlar om 
modifikationer eller utvecklingar... att det är det man landar i.

Jag: Att modellen är öppen för tolkningar... är det någon nackdel, sett till interoperabilitet, att 
den är så tolkningsbar?

Jag tycker att det är en fördel att den är öppen. Jag tror att det är enda möjligheten till att den 
blir brett använd. Revisioner av modellen borde komma utifrån användarundersökningar och 
verkliga erfarenheter... verklig data... inte någon som filar på den konceptuella modellen.

Jag: Att den ligger på en för teoretisk nivå just nu?

Det är ju en konceptuell modell... den är ju teoretisk... det blir ju så. Den blir inte verklig 
förrän den tolkas, och sedan när man gör en tolkning som man gör i exempelvis Metadata 
Registry... så måste man nog ändå låta folk själva definiera utifrån sina sammanhang och 
behov... kommer att landa på de, exempelvis, olika bibliografiska entitetsnivåerna... istället 
för att ge upp för att alla inte kan enas om vad ett uttryck är så kan man försöka ta tillvara på  
kraften som finns i att man har strukturerat upp informationen i olika nivåer. Var kommer vi 
överens och så? Interoperabilitet kan uppnås på många olika sätt... jag tror det är befängt att 
etablera en standard som alla kan enas om... det är bättre att försöka hålla det öppet och 
försöka koppla samman standarderna. [---]

Jag: Jag tänker på […] nummer sju... ”teaching”. Hur går man tillväga i Sverige?

[J]ag är ganska osäker på hur det ser ut på bibliotekshögskolorna och utanför vet jag inte alls 
[…] och faktiskt inte heller om RDA finns så jättemycket än. Sett utifrån det så är det ganska 
litet fortfarande och på sätt och vis kan man kanske förstå det utifrån att tillämpningarna inte 
är så många än... men den är en tongivande modell så det är lite konstigt att det inte är mer 
där ute. [Ä]ven om det inte finns många praktiska tillämpningar så har det fått en enorm 
intellektuell genomslagskraft... hela RDA bygger på FRBR. Man kommer att vara tvungen 
att ha den konceptuella modellen i bakhuvudet för att kunna förstå RDA... så visst är det 
viktigt att ha det i undervisningen. [---]

Jag:  Så  om  man  skulle  göra  en  justering  i  rankningen  här  så  lite  mer  fokus  på 
användarstudier egentligen där praktiska implementeringar finns?
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Ja, absolut. Och sedan utvärderingar av det här... och sedan först efter det börja hacka. Det är 
i alla fall min åsikt men jag vet att det finns många som tycker annorlunda.
Jag: [D]et är som du säger, varför lägga det på en alldeles för avancerad nivå innan man 
sjösätter istället för att göra revideringar vartefter.
Precis. Så känner jag... för då tror jag att det lätt kan gå tio eller tjugo år till. Saker och ting  
händer lite fortare nu. 

R3: Likaså ISBD har tagit ett steg i riktning mot FRBR. Artikeln är mycket relevant, det jag 
funderar lite på är just användaraspekten. Hela FRBR har inte så mycket användaraspekt i 
sig, och den får ganska låg rankning här, och det är en intressant aspekt som kanske borde tas 
upp mer... att väga in hur man får användarna att begripa modellen. 

Jag: Användarstudier saknas och fortfarande på en teoretisk nivå?

Det man känner hela tiden med FRBR när man är ute i världen är väl att... den är i fyra 
nivåer... verk, uttryck, manifestation och exemplar... och i användarledet är det sällan man 
kan få in mer är tre nivåer... verk och uttryck glider ofta ihop... frågan är om man någonsin 
kan få användarna att begripa det... likaså systemfolket att begripa det när de bygger sina 
system. Det som finns idag är en sorts kompromiss där man klarar av en trestegs men inte en 
fyrstegslösning... alla fyra stegen i FRBR. Just ”work” och ”expression” är svårt för vanliga 
människor att hålla isär. 

Jag: Så det känns relevant, fyra år senare, med denna fråga (4, Need to verify, with user 
studies, that the FRBR model is appropriate)?

Ja, det tycker jag. Jag gillar modellen och den har blivit accepterad... world wide... i varje 
fall  inom  bibliotekskretsar  men  frågan  är...  om  man  inte  får  systemfolk  att  bygga  om 
systemen mer än vad de har gjort så är frågan om det kommer att sippra ner till allmänheten.

Jag: Pågår det några projekt i Sverige för att stödja ”verify and validate...” (1)?

Inte vad jag vet mer än att Libris-systemen jobbar för att det de konstruerar skall vara mer 
anpassat till FRBR så långt det nu går med nuvarande stela format... med MARC-formatet... 
att bygga sina lösningar därefter och göra sina presentationer på webb och annat med FRBR 
i bakhuvudet lite grand... men jag vill inte påstå att det är FRBR. [---]

Jag: Angående FRBR som modell... ”teaching” hamnar på sjunde plats...

Ja,  jag tycker  det  är  för  lågt.  Det  måste  ut  tidigt...  och det  måste vara en viktig  plats  i 
bibliotekarieutbildningen. 

Jag: Finns det allmänna workshops eller seminarier att närvara på?

Man gjorde det förr men sedan har allt stannat upp i avvaktan på de nya katalogreglerna i 
RDA, och all kraft har lagts ner på att svara på alla remisser som kommer med RDA och så 
vidare...  man har  liksom väntat  på  att  de skall  komma...  ”sedan kan vi  börja  utbilda”... 
utbildning  i  FRBR är  ju  grunden  till  RDA...  men  både  KB (Kungliga  biblioteket)  och 
Biblioteksföreningen borde känna ett ansvar där... om nu inte biblioteksskolorna gör det.
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R4: Jag:  I  första  tabellen...  på  sjunde  plats...  ”teaching”...  är  ett  sätt  att  få  modellen  mer 
accepterad. Hur går man tillväga i Sverige för att tillgodogöra sig FRBR? Är det bara på eget 
initiativ?

Det har varit flera konferenser och seminarium (Svensk biblioteksförening) där FRBR varit 
enda ämne eller har berört FRBR på något sätt... så inom biblioteksvärlden är nog den här 
modellen accepterad... absolut... det är inte så mycket nytänk heller i modellen om man får 
säga så... jag ser FRBR-modellen mer som en konceptualisering utav det sätt som man ändå 
har sett  det bibliografiska universum...  fast  det har inte varit uttalat...  så när man får det  
presenterat så här i en modell där det är väldigt logiskt uppbyggt, så för bibliotekarier så 
känns det här väldigt hemma. Det som det har varit mest diskussioner kring är nivån på 
uttryck... expression... det är väl där... en mycket teoretisk diskussion... men det är väl där 
som jag tror  att  de flesta...  eller  många haft  svårt  att  ta  modellen  till  sig...  där  den  här 
uttrycksnivån känns lite abstrakt eller också så att man blandar lite äpplen och päron på den 
här nivån... beroende på vad det är för medieform då.

Jag: Begreppet superwork... kan det hjälpa till?

Ja, absolut... var gränsen för ett verk går är ibland lite för strikt och att man vill kunna angöra 
relationer mellan flera verk... så det här med superwork kan vara en hjälp där.

Sammanfattning av resultat för tabell 1
Respondent  nummer  2  påtalar  avsaknaden  av  användarstudier;  man  vet  fortfarande  inte  om 
modellen  representerar  det  som användarna  faktiskt  vill  ha  och behöver.  Vidare  diskuteras  om 
modellen är komplett idag eller om det finns brister. På detta svarar respondenten att, förutom en 
diskussion om entiteten verk där vissa, dock ej respondenten, menar att eventuellt ytterligare ett 
begrepp  –  superverk  –  kan  komma  att  behövas  för  att  lösa  vissa  tekniska  problem  med 
sammanfattade verk. Vidare menar respondenten att modellen är öppen för tolkningar och att detta 
skall anses som positivt. Det talar för att modellen kan tillämpas efter behov, vilket underlättar en 
spridning av modellen. FRBR är en teoretisk modell som behöver tolkas för att göras verklig och på 
så  sätt  möjliggöra  eventuella  revisioner  baserade  på  användarundersökningar.  Undervisning  av 
modellen nämns också och på detta svarar respondenten att både FRBR och RDA bör prioriteras 
något mer än vad som tidigare gjorts, både på bibliotekshögskolorna och utanför, då modellen fått 
en stor intellektuell genomslagskraft trots relativt få implementeringar. Respondenten avslutar med 
att  poängtera det viktiga i  att modellen används nu och inte imorgon;  det är  bättre att  revidera 
vartefter än att försöka presentera en komplett version.

Respondent  nummer  3  nämner  också  användaraspekten  som  en  viktig  punkt  i  tabellen. 
Respondenten ser ett möjligt problem med entitetsuppdelningen – verk, uttryck, manifestation och 
exemplar  –  därför  att  användare  och  systemutvecklare  vanligtvis  rör  sig  mellan  nivåerna 
manifestation och exemplar, men sällan eller aldrig mellan alla fyra; ofta uppstår förvirring när det 
kommer  till  verk  och  uttryck  och  då  likställs  dessa.  En  sorts  trestegslösning  istället  för  en 
fyrstegslösning blir kompromissen. Fler system baserade på FRBR behöver byggas för att modellen 
med säkerhet skall nå allmänheten. Utifrån ett svenskt perspektiv så anpassas Libris så gott det går 
med FRBR i bakhuvudet bland annat när det gäller presentation på webben, men respondenten vill 
inte påstå att det är FRBR fullt ut. Undervisning av modellen nämndes också här och respondenten 
anser  att  punkten  skall  prioriteras  högre;  att  FRBR  skall  vara  en  viktig  plats  i  bibliotekarie-
utbildningen.  Avvaktan  av  de  nya  katalogreglerna  genom  RDA  har  dock  gjort  att  allmän 
undervisning  stannat  upp,  men  respondenten  menar  att  Kungliga  biblioteket  och  Svensk 
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Biblioteksförening bör känna ett ansvar där, om inte biblioteksskolorna gör det.

Undervisning av modellen uppkom som en fråga till respondent nummer 4 också, och svaret var att 
det förekommit konferenser och seminarier där FRBR varit enda ämne eller berörts på något sätt, 
viket medfört att modellen idag får anses väl accepterad. FRBR som modell är en konceptualisering 
av  hur  många sedan länge sett  det  bibliografiska  universumet,  så  mycket  i  modellen är  redan 
familjärt, men diskussionen är fortfarande teoretisk, och respondenten tar upp problematiken med 
förståelsen  av  entiteten  uttryck,  vilken  kan  göra  modellen  svårbegriplig  för  vissa.  Begreppet 
superverk nämns även här som en möjlig lösning på entiteterna verk och uttryck.

 5.3 Tabell 2: FRBR och besläktade standarder

Table 2: Issues in the Area of FRBR and Related Standards (Zhang & Salaba 2009b, s. 243)

1 Need to develop cataloging rules in line with FRBR

2 Need  to  address  FRBR-based  record  structures,  record-encoding  standards,  and  frameworks  for  FRBR 
implementations

3 Need to develop FRBR-oriented authority work standards for FRBR implementations

4 Need standards to ensure interoperability for exchange and sharing of FRBR-based data

5 Need to develop FRBR entity-identifiers standards and a management mechanism

6 Need to relate and map FRBR to other related standards

7 Need further development and mapping of MARC and FRBR

8 Need further development and mapping of RDA and FRBR

9 Need to develop index standards in line with FRBR

10 Need to develop display standards to facilitate better FRBR implementations

11 Need further development and mapping of ISBD(s) and FRBR

R2: ”Need  to  develop  cataloging  rules  in  line  with  FRBR” […]  det  är  klart  att  det  behövs 
katalogiseringsregler  men hur  de  skall  se  ut...  det  här  handlar  om en  vilja  att  det  skall  
användas och att folk kan ha regler som kan användas... men...

Jag: Jag tänkte spontant själv när jag läste igenom just den tabellen att... kan inte mycket av 
detta svaras på genom den kommande rapporten gällande [testperioden av] RDA?

Ja, jag håller med dig där. [N]är man utformade RDA har man tittat på katalogiseringsregler  
och de katalogposter som finns eftersom de bemöter användarkrav... […] sedan så tar man 
FRBR och försöker justera RDA lite tydligare efter det här för att man skall kunna beskriva 
uttryck, nivå och så vidare. Jag kan väl tycka att det kunde vara mer FRBR i RDA... men 
ansatserna och viljan finns där... men innan vi har system som kan ta hand om verkposter 
och så... så är det svårt att se... få folk att se nyttan av det här. För det är så att RDA ger  
anvisningar  om hur  man beskriver  ett  verk,  hur  man beskriver  ett  uttryck  och hur  man 
beskriver  en  manifestation  men  den  enskilde  katalogisatören  sitter  fortfarande  med  en 
MARC-post där allt är sammanbakat. 

Jag: Jag har ju läst att den (RDA) har fått en hel del kritik just för att den kanske fortfarande  
är för knuten till AARC2 och det fysiska formatet. Håller du med om den kritiken?

Jag tycker att man har dragit igång väldigt mycket arbete och den praktiska effekten för 
katalogisatörerna kommer inte att bli  jättestor.  Om man tittar  på de skillnader som blir i  
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själva katalogposterna så blir de ganska små. Jag tror att väldigt mycket av kritiken beror på 
hur arbetet har genomförts faktiskt. Att man har pekat mycket med hela handen och ändrat 
förutsättningarna rätt mycket under arbetes gång och att man har den här testperioden, som 
ingen egentligen tror är en testperiod, utan en smygimplementering. I princip tycker jag att 
RDA är något bra... bra att man ändrar grundstrukturen...  att man utgår från till exempel 
FRBR-begrepp  istället...  men...  i  mångt  och  mycket  är  det  så  att  man har  skyfflat  runt  
reglerna för att de skall passa i den här strukturen... det är ingen revolution så till vida.

Jag: Kommer Sverige att testa under 2012, eller hur ser det ut?

[D]et viktiga är om de stora biblioteken […] beslutar sig för att gå över till RDA... vilket de 
kommer att göra... så kommer inte AARC2 att underhållas längre. Vi har inte haft någon 
internationell utveckling av AARC2 sedan 2003... det är en jättelång tid i vår verklighet...  
just därför ser jag det som att ”hur skulle vi kunna låta bli?” 

Jag: Ok, så det blir lite mer ett ultimatum. Ni måste helt enkelt övergå till RDA fullt ut.

Alla  kan  göra som de vill,  men då hamnar vi  i  en situation där  vi  använder  en  svensk  
översättning  av  en  gammal  standard  som  inte  underhålls  längre.  Så  måste  vi  själva 
underhålla den och ha en helt separat standard. Det är liksom inte hållbart och de pengarna 
finns inte.

Jag: Om de antingen negativa eller positiva effekterna inte är så stora av att ansluta sig till 
den stora mängden, så varför inte.

Nä visst, men då kan du kanske förstå lite av kritiken. En stor utbildningsinsats för att folk 
skall sätta sig in i det nya... de är tvungna att använda sig av det här online-verktyget (RDA 
Toolkit) som kostar pengar... man måste kanske göra en ny översättning av det hela och den 
effekt man får är den att det är ungefär som innan. 

R3: Jag: Kan den kommande RDA-rapporten svara på eventuella frågor? Är RDA en värdig 
arvtagare till AARC2?

Det kommer den väl att bli även om jag inte tror/tycker att den går hela vägen. Den är lite  
ålderdomlig redan innan den har kommit. 

Jag: Jag har läst  om en del kritik,  bland annat att den är för hårt  knuten till  det  fysiska 
formatet...

Ja, jag tror det. Men den kommer att skapa regler som är mer FRBR-trogna än vad det har 
varit innan. Men för att den skall gå att genomföra så krävs det nog att vi lämnar det format 
vi har idag... de flesta bibliotek registrerar i MARC-format och det begränsar. 

Jag: Hur ser FRBR-framtiden ut annars?

Förmodligen får väl världen de nya katalogreglerna med RDA och vi också i Sverige så 
småningom... inom ett par tre år skulle jag tro. Jag skulle väl tro att det blir en uppluckring 
av MARC-formatet... att vi glider över till andra sätt att spara datan på... och jag hoppas att  
man kan komma så pass långt att man inte sparar datan i en katalogpost utan som olika 
element som går att knyta till varandra på olika sätt... och kan man komma så långt så kan 
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man skapa den FRBR-struktur som man vill ha... eller den struktur man vill ha om det nu är  
FRBR eller något liknande. Jag misstänker väl att [man] inte kommer att gå till FRBR till 
100%,  utan  att  man  väljer  det  man  vill  ha  av  det...  […]  lite  grand  av  en  tremodell... 
trehierarki, inte en fyrhierarki.

Sammanfattning av resultat för tabell 2
Respondent nummer 2 reflekterar initialt över behovet att framta katalogiseringsregler baserade på 
FRBR, och menar  att  det  är  viktigt,  men det  primära är att  få  modellen använd. Diskussionen 
fortsätter med att behandla RDA och hur RDA skapades som ett medel för att bemöta användarnas 
krav. Detta gjordes genom att försöka applicera FRBR på de nya katalogiseringsreglerna; ett försök 
att återge de fyra beskrivningsnivåerna som FRBR representerar. Ansatserna och viljan finns i RDA 
att premiera FRBR, men till dess att system finns som stödjer tänket, är det svårt att visa nyttan för  
gemene man; verkligheten är fortfarande den fysiska MARC-posten. Vidare diskuteras, på detta 
ämne, att kritiken som riktats mot RDA (att den är för hårt knuten till  AACR2 och det fysiska 
formatet) kan stämma till viss del då de praktiska effekterna av RDA inte kommer att bli nämnvärt 
stora; skillnaderna mot idag kommer att bli små. Många tror att den så kallade testperioden av RDA 
inte är en testperiod utan en smygimplementering. Respondenten anser dock att RDA, i grund och 
botten,  är  något  bra  i  ledet  att  implementera  FRBR.  Avslutningsvis  ställs  frågan  om  Sverige 
kommer att  implementera RDA eller gå sin egen väg, och på detta svarar respondenten att  det 
hänger på de stora biblioteken internationellt, och som det ser ut idag så kommer de att gå över till  
RDA, vilket betyder att Sverige inte har råd att låta bli.

Frågan om RDA, som en värdig efterföljare till AARC2 ställdes, och respondent nummer 3 menar 
att det finns en risk att de nya katalogiseringsreglerna är ålderdomliga redan när de kommer. RDA 
kommer att vara FRBR mer troget än innan, men MARC-formatet är fortfarande verkligheten och 
det  begränsar.  Vidare  ställdes  frågan  om  hur  framtiden  för  FRBR  ser  ut  och  på  detta  svarar  
respondenten att Sverige troligtvis får RDA inom några år och då blir det antagligen en uppluckring 
av  formatet,  MARC,  till  något  annat  sätt  att  spara  data  på,  som  förhoppningsvis  inte  är  en 
katalogpost utan mer elementbaserad. Dock tror respondenten inte att vi kommer att få se en full 
implementation av FRBR, utan troligtvis en trestegsmodell framför en fyrstegsmodell.

 5.4 Tabell 3: tillämpning av FRBR

Table 3: Issues in the Area of FRBR Application (Zhang & Salaba 2009b, s. 244)

1 Need guidelines and examples for FRBR applications

2 FRBR practical applications need a better understanding of FRBR

3 Interpretations of the FRBR model vary, which may affect the interoperability of different FRBR applications

4 Make FRBR available as an abstract model on the Semantic Web as a demonstration to other communities

5 FRBR application may vary between specific disciplinary communities due to the inherent differences within 
those communities and their respective interpretations of FRBR

6 FRBR applications need to address specific complications resulting from format types and format variations

7 FRBR is a conceptual model. There is a fundamental difficulty between a conceptual model and its practical 
application, in general.

R2: Jag: Finns det kända fall från andra grupperingar, alltså vanlig e-commerce som Amazon och 
Adlibris.  Finns  det  något  intresse  från  den  sektorn  att  implementera  en  sådan  här 
metadatamodell? 
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Det  mest  intressanta här  tycker  jag är  de [försök]  som görs  mot  den semantiska  webb-
community:n, för de är mycket intresserade av de beskrivningsmodeller vi har. Där handlar 
det om ett visst momentum...  det är nu allting håller på att hända... det är nu man måste 
försöka tala för sina standarder... och det hade sett bättre ut om vi hade haft en massa FRBR-
data  istället  för  en  miljard  MARC-poster.  Men  där  pågår  det  arbete.  […]  Vocabulary 
Mapping Framework... det gick ut på att mappa samman ett par olika vokabulärer […] som 
skulle kunna användas i olika tjänster, kanske även för semantiska webbapplikationer. Men 
det är ju det... sedan skall saker och ting helst användas... och prövas och på något vis bli en 
standard. Det är inte alltid den mest geniala lösningen som blir den man väljer, utan det blir  
den som lyckas bli använd. Det är i alla fall min uppfattning vad gäller de här sakerna.

Jag: Hur har det gått  med RDF-anpassningen? Är den färdig...  angående den semantiska 
webben?

Det ligger väl i princip ett  förslag ute på […] Metadata Registry. Jag vet inte om det är  
godkänt  av alla. Det är  ett  stort  problem att  alla inte  kan allt...  det finns många duktiga 
människor som kan jättemycket om FRBR men som inte är jättekunniga på RDF, och det gör 
att det blir fördröjningar innan saker och ting kan bli godkända och så. Men... det ligger ute 
och är teoretiskt möjligt att använda.

Jag: Är FRBR... som en RDF-översättning [hos W3C]... intressant?

Det HAR betraktats som intressant.  Exakt  hur läget är  just  nu vet  jag inte.  W3C har en 
arbetsgrupp  om just  den  semantiska  webben  och  de  människor  som är  drivande  där  är 
människor som också deltar i IT-sektionen på IFLA. […] Så det har starka röster för sig, men 
jag tror att det ligger FRBR i fatet att det inte har kommit mer praktiskt ut av den... men om 
jag tänker på resten av W3C... allt det där handlar om kraft genom användande. Även om 
folk gör FRBR-inspirerade lösningar så är standarden som sådan inte riktigt spikad och den 
är inte jätteanvänd... så det tror jag är en ganska stor nackdel i sammanhanget. [---]

Tabell 3... här är det väldigt vettiga grejer och särskilt fyran är jätteviktig... att göra FRBR 
tillgänglig som en abstrakt modell... semantiska webben... som en demonstration till andra 
communities... det är precis den sortens grejer som behöver göras.

R3: Jag: Har du märkt något  intresse från vanlig e-commerce att implementera en sådan här 
modell?

Jag vet inte, men de bygger system som lite grand påminner om det...  man behöver inte 
känna till FRBR för att göra det utan det känns ganska logiskt att bygga den strukturen... att  
man håller ihop ett verk och att verket sedan kan delas upp i olika utgåvor, i olika språk och 
så vidare... grundidéen bakom FRBR är ju samma som när man skapade katalogposten en 
gång i tiden. [---]

Jag: Har du sett några feltolkningar av modellen som kan skapa problem med exempelvis 
interoperabilitet framöver?

Nja, inte som har blivit riktigt så än, men det förekommer stora diskussioner inom vissa 
områden där tolkningarna är olika och där man nu ser att exempelvis OCLC och andra tolkar 
exempelvis flerbandsverk olika sätt... och större sammansatta verk och hur de hänger ihop... 
är det sammansatta verket del av ett större verk eller är de tillsammans ett uttryck som inte 
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har  något  verk eller  finns  det  superverk  och så vidare.  Det  blir  ganska teoretiskt  men i 
grunden leder det fram till  att...  man skall  bygga system efter det man har tänkt ut,  och 
tänker man på olika sätt så bygger man system på olika sätt.

Jag: Tycker du att det behövs ett superverk för att lösa problematiken?

Lite av de tankarna kommer in i FRBRoo... men frågan är vad man kallar det för.

Jag: Men skulle det vara något som underlättar aggregerade verk? Eller det kanske inte alls 
ligger på den nivån?

Det gör det ju... […] man får inse att det är ok att skapa system enligt två olika modeller, 
[…] men någonting behövs för det fungerar inte som det är i FRBR just nu... säger jag... men 
det  finns  de  som ligger  bakom FRBR som säger  att  det  behövs  inte...  men det  FINNS 
möjlighet till tolkning på många ställen. [---]

Jag: Finns det flera parallella tolkningsspår internationellt, eller har vi klarat oss från det?

FRBR är man nog ganska enig om... det är nog samstämmigt... alla gillar det... men sedan 
hur man skall tillämpa det och annat... där finns lite nord-syd skillnad... den del av världen 
som tillämpar angloamerikanska regler och resten som tillämpar IFLA-regler och ISBD och 
inte har MARC21 utan har UNIMARC. UNIMARC är ett betydligt bättre MARC-format än 
MARC21, även om det tyvärr blev så att MARC21 slog ut UNIMARC internationellt... och 
likaså ISBD är tänkt att vara den internationella beskrivningsstandarden för katalogisering 
men nu kommer RDA att slå ut den också... även om det precis har kommit en ny ISBD som 
täcker allt... ISBD Consolidated... och den försöker inlemma FRBR i sitt.

Jag: Hur kan man tala för en sådan standard, så att den får mer genomslag? Eller finns det  
risk att den försvinner om RDA tar över?

Jag tror nog att det är kört där... men det är IFLA Cataloguing Section som håller i ISBD så 
jag kan inte  säga att  det är  kört...  men det är  det förmodligen då stora delar av världen 
kommer att ha RDA. Då är det så att RDA är kompatibelt med ISBD till 99%... så blir folk 
nöjda med det... eller 95% kanske jag skall säga. Fast jag tror inte att den södra delen av 
Europa vill ha den riktigt... utan man håller sig till ISBD och UNIMARC. [---]

Jag: Besläktade standarder  och den semantiska webben...  ser du det  som något  som bör 
prioriteras eller skall vi invänta exempelvis RDA?

Man bör hålla dörrarna öppna för hela ABM-sektorn... försöka komma in mera där än vad vi 
gör idag... men det är en svår väg också... vokabulärer är ett steg... ämnesordöversättningar... 
så att vi vet vad vi menar när vi pratar... CIDOC CRM talar med ett helt annat språk än vad 
vi gör.

R4: Jag:  Hur  ser  feedback  ut  generellt  sett?  Kanske  från  ett  ABM-perspektiv?  Jag  tänker 
exempelvis på CIDOC CRM och FRBRoo.

Ja,  där fattar  jag det  som att  man kommit långt...  att  de två modellerna är...  var  ganska 
kompatibla från början... så där tror jag man har kommit långt. Men sedan är det det här med 
det sammanhanget utanför ABM-perspektivet där det finns en del att göra... […] FRBR har 
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influerat mycket... det är ändå så att många känner till FRBR och tänket finns men däremot 
så kanske det  inte är FRBR-community:n som driver på utvecklingen...  […] FRBR […] 
HAR haft en påverkan...

Jag: Kanske mer teoretisk påverkan än implementeringsmässig påverkan? 

Ja,  kanske  i  alla  fall  så  strikt...  nu  är  det  här  mina  egna  ord...  men  om  man  skall 
implementera FRBR strikt så kanske inte det riktigt fungerar i ett sammanhang där man inte  
har fullständig kontroll på samma sätt som biblioteken har... vi har väldigt bra kontroll på vår 
data... och man kanske behöver lite mer flexibla modeller om man vill harmonisera sig.

Sammanfattning av resultat för tabell 3
Respondent nummer 2 fick frågan om något intresse utifrån, utanför bibliotekssektorn, finns att 
implementera FRBR. På denna fråga svarade respondenten att den så kallade semantiska webben är 
det mest intressanta försöket. Det finns flera intressanta modeller, men respondenten varnar för att 
det ofta inte är den bästa lösningen, utan den som lyckas bli använd, som blir en standard. Angående 
den semantiska webben – en RDF-lösning – så finns en översättning av FRBR tillgänglig idag, och 
den är teoretiskt möjlig att använda, men då FRBR saknar en mångfald av implementationer kan 
detta  vara  en  nackdel  vid  spridningen.  Respondenten  menar  dock  att  det  är  väldigt  viktigt  att 
tillgängliggöra FRBR som en abstrakt modell för andra grupperingar för att främja spridningen.

Samma fråga ställdes till respondent nummer 3, det vill säga om det finns något intresse utanför 
bibliotekssektorn att implementera FRBR. Respondenten menar att strukturen i FRBR är logiskt 
naturlig och många system byggs som påminner om FRBR; grundidéen med FRBR är densamma 
som när man skapade katalogposten initialt. En följdfråga var om en tolkningsproblematik inträffat 
som kan skapa interoperabilitetsproblem framöver, och en internationell diskussion pågår där man 
är något oense beträffande sammansatta verk – ännu en gång nämns begreppet superverk – och 
olika tolkningssätt skapar olika system. Ett exempel på försök att lösa denna problematik nämns 
genom  FRBRoo.  FRBR som modell  är  allmänt  accepterad  och  omtyckt  inom  biblioteks-  och 
informationsvetenskap, men hur tillämpningen skall  ske kan det  råda delade meningar  om. Det 
finns de som talar för de angloamerikanska reglerna med MARC21, men sedan finns det också de 
som använder UNIMARC. Likaså finns ISBD Consolidated som är tänkt som en FRBR-baserad 
beskrivningsstandard,  men nu kommer  RDA troligtvis  att  slå  ut  den.  Det  lutar  dock åt  att  det 
kommer att  finnas,  minst,  två stycken olika beskrivningsstandarder  framöver;  de som anammar 
RDA och de som väljer en annan lösning. Dörrar bör hållas öppna för ett mer utvecklat  ABM-
samarbete, en högre prioritering än det är idag.

Respondent nummer 4 fick frågan om hur den generella återkopplingen ser ut vad gäller FRBR, 
exemplifierat  i  ABM-samarbeten  och  då  främst  CIDOC  CRM  och  FRBRoo.  Respondenten 
uppfattar det som att man har kommit relativt långt i det samarbetet, men menar att det finns mycket  
att göra utanför ABM-sektorn. FRBR har haft en stor påverkan, men frågan är vilka som driver på 
utvecklingen. Som en teoretisk modell influerar FRBR, men det behövs harmonisering och flexibla 
lösningar för att modellen skall få fotfäste; där kontrollen på data kanske inte är lika bra som inom 
bibliotekssektorn.
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 5.5 Tabell 4: systemutveckling baserad på FRBR

Table 4: Issues in the Area of FRBR System Development (Zhang & Salaba 2009b, s. 246)

1 Need to develop and test tools/software that will facilitate FRBRization processes

2 Need to explore, develop, and test various means for FRBR implementation

3 Need to address the FRBRization of existing data from a variety of differing standards and practices

4 Need to explore, design, and develop effective user interfaces in general, with result displays, in particular, based 
on the FRBR model

5 Need applicable implementation models (in contrast to the conceptual model) to facilitate the development of 
FRBR-based systems

6 Need to develop full-scale new FRBR systems that are not dependent on older practices

7 Need to address the FRBRization of existing systems

8 Need to explore and address FRBRization issues in general

9 Develop common systems usable by all parties involved such as publishers, archives, museums, and libraries, etc.

10 Develop FRBR-based systems for consortial situations

R1: Det som är det största problemet, eller hindret, är väl egentligen alla gamla MARC-poster, 
och det framgår ganska klart i den här studien också... många som pekar på det... som inte är  
byggda för det här riktigt...  katalogiseringsreglerna är inte anpassade för FRBR utan var 
anpassade för något helt annat... och det är kanske inte bara MARC-posternas fel utan att det  
var ett helt annat tänkande... så då får man göra det bästa möjliga av det helt enkelt.

Jag: En full implementation är kanske inte realistisk?

Jag tror att om man skall få med allt arbete som lagts ner sedan tidigare... så skall man ha en  
full  implementation så handlar  det  väldigt  mycket  om bra kontrollerade  namnformer till 
exempel […] [V]årt sätt att samla ihop bygger mycket på exakta jämförelser av namn och 
titlar... och det kan finnas variation. [E]tt […] viktigt område tror jag är att titta närmare på 
att hitta matematiska beräkningar för jämförande...

Jag: Som FRBR Work-Set Algorithm?

Ja just det. De modellerna finns ju... då måste man egentligen stämma av en viss bestämd 
datamängd... att den fungerar inom den datamängden […] [V]i har testat liknande modeller 
[…] och fått den ganska bra. [---]

Jag: Skall  man tillåta en felmarginal på grund av automatisering eller behövs en manuell 
övervakning?

Ja, det är väl också en fråga om hur stor mängd felaktigheter man är beredd att acceptera.  
Man måste laborera med en viss mängd...  så blir det också även om du har en manuell 
kontroll. Sedan är frågan var man sätter den gränsen. Det går att komma en bit på vägen med 
olika typer av bra algoritmer för att hantera detta... det är möjligt att katalogisering enligt 
RDA kan förbättra en del. [---]

Jag: Att satsa mer på display och resultatåtergivning?
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Ja, jag tror egentligen att det är det som är det viktiga... hur den här datan egentligen ser ut  
bakom... det spelar kanske inte så stor roll. Det är viktigt att det finns... att de intressanta  
identifikationselementen finns så att man kan göra en vettig display av det. 

Jag: Javisst,  och har man tillgång till  en översättning via [exempelvis] SPARQL så finns 
ändå interoperabilitetsmöjligheterna.

Ja just  det.  Man kan behöva utnyttja  de gamla  MARC-posterna  för  andra  ändamål...  de 
behövs för värdprocesser... skapa exemplarnivå... datan måste hantera hela det där flödet... 
allt ifrån display och att användaren enkelt skall kunna navigera och hitta saker och ting...  
det är många delar som skall fungera och då handlar det om rätt format... en CD eller en 
nedladdningsbar fil eller vad det nu är för något.
Jag: Vet du hur OPAC-utvecklare ställer sig? Eller inväntar de nationalbiblioteken för att se 
hur de löser det?

Åtminstone  flera  av  de  stora  systemleverantörerna  var  ganska  tidigt  ute...  exempelvis 
ExLibris och Virtua. Sedan finns det stora bibliotek som har arrangerat sina kataloger... och 
så har det varit i ett antal år.

R2: Jag:  Finns  några  ABM-kopplingar  idag  eller  är  det  främst  bibliotekssektorn  som  är 
intresserade av FRBR?

Det fins en väldigt duktig grupp, där bland annat Review-gruppens ordförande Pat Riva är 
med, som arbetar väldigt mycket på att jämka samman FRBR med CIDOC CRM. […] Det 
är  ett  av  de  områden  där  arbetsgruppen  gör  mest  saker  så  att  säga.  Och  det  är  en 
sammanjämkning med en modell som fungerar inom museivärlden. Det började som ett sätt 
att försöka uttrycka FRBR som en objektorienterad modell istället... FRBRoo kallar de den... 
och den gamla FRBR blev då FRBRer. Men i det arbetet tycker de att de har kommit väldigt  
långt i att förstå och fördjupa sin förståelse av modellen och så vidare. […] [D]et finns också 
ett arbetsdokument med FRBRoo. Jag kan tycka att den är ganska svårgenomtränglig... när 
man  inte  har  fått  igång  användningen  i  större  utsträckning  av  FRBR...  men  det  är 
jättepositivt att vi samarbetar med ABM-sektorn där. För CIDOC CRM är en modell som 
faktiskt används... och ganska mycket av museivärlden och arkivvärlden som jag förstår det.

R3: Jag: Är rankningen fortfarande ok? Exempelvis testverktyg och konverteringsverktyg?

Den är gjord efter hur det såg ut då och hur det ser ut idag... det ser likadant ut idag... den är  
gjord  av  oss  som  jobbar  i  den  välden...  man  har  lite,  som  jag  sa  innan,  glömt 
användaraspekten tycker jag... och den kommer rätt lågt på rankningen på sina ställen. Det 
var det jag saknade... var kommer användarna in? [---]

Jag: Hur ser ABM-samarbetet ut?

Rapporten gjordes, men jag vet inte  om det blev så mycket  mer av det...  än en rapport. 
Samarbetet är väl inte så intensivt... alla betonar vikten av att vi bör samarbeta men det har  
inte blivit så mycket av det ännu. [---]

Jag: Om man ser det praktiska... saknas det något i MARC-posten för att konvertera gamla 
system till nya FRBRiserade system?
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Man kan kanske konvertera till ganska bra FRBR, om alla sorters MARC-poster vore gjorda 
enligt... med de tillägg som nu kommer i och med de nya katalogreglerna (RDA)... men det 
krävs en hel del... jag tror nog att man skulle behöva städa upp i de gamla posterna en hel del 
som de ser ut idag. De två lägsta nivåerna går bra... det är det man har i systemet idag...  
manifestation  och  exemplar...  men  verk  och  uttryck  är  väl  sisådär...  det  är  på 
auktoritetspostområdet  som  det  behöver  göras  mycket...  för  det  är  svårt  att  skapa 
auktoritetsposter utifrån det som ingår där... med all den information som behövs... men att 
skapa en tvånivåmodell eller kanske en trenivåmodell det kanske går... men helt gratis är det 
inte.

Jag: Kan man se det som en käpp i hjulet? Att kostnadsfrågan överstiger nyttan?

Ja,  och  det  är  det  de  säger  borta  i  USA...  att  man  skall  kunna  gå  över  till  de  nya  
katalogreglerna utan att ändra det gamla... men samtidigt tror jag då att det är svårt att göra 
en katalog som fungerar som den skall med nytt material... och lite haltande ju äldre den blir  
sedan... dagens kataloger är inte heller enhetliga utan de består av en massa konverteringar 
från gamla format som också skall gå att tolka.

Jag: Så då kan man verkligen säga att ”test tools...” har hög prioritet?

Jo.

R4: Jag: Ser du några problem med konverteringsprocessen? Från exempelvis MARC?

I  MARC-formatet  finns  väldigt  mycket  av  de  relationerna  som  krävs  för  att  kunna 
FRBRisera redan. Jag tror att man kommer att kunna komma ganska nära med att i alla fall 
kunna samla utgivningen på verksnivå och naturligtvis på manifestationsnivå...  där det är 
problem att sammanföra på verksnivå... då handlar det nog inte så mycket om att det inte är 
FRBRiserat eller att vi har andra katalogregler som inte är RDA... då handlar det mer om att 
det  kanske  är  katalogposter  som är  gjorda  och  där  vi  inte  har  normaliserat  titlarna  till 
exempel  med  uniform  titel...  för  den  uniforma  titeln  är  väldigt  viktig  om  man  skall 
FRBRisera på verksnivå, och likaså att man har auktoriserade namnformer för författarna. 
Auktoritetsarbetet har fått ett riktigt uppsving under de senaste 10 åren, och det är starkt 
influerat av FRBR skulle jag vilja säga... att man har sett ett värde i det... och genom de 
mekanismerna som finns i auktoritetsarbetet... att man har kontroll på titelvarianter... att man 
har  kontroll  på  namnformsvarianter...  så  får  man  en  mekanism  för  att  knyta  ihop 
publikationer på verksnivå som blir väldigt väldigt nära FRBR:s avsikt. […] Sedan hur det 
presenteras […] det är en gränssnittsfråga... informationen finns i regel i datan... sedan är det 
en fråga om hur man skall presentera en träfflista till exempel... och det kan man ha olika 
åsikter om... om man vill ha en träfflista som radar upp alla manifestationer eller om man 
istället vill ha en träfflista som grupperar på verksnivå... det är en gränssnittsfråga men datan 
finns i regel redan... grunden finns redan för att knyta ihop. [---]

Jag: Finns det en kostnadsproblematik då det kanske involverar en hel del manuell hantering 
och konvertering av gamla register? Är det något som kan sätta stopp för utvecklingen?

Nej, egentligen inte. Jag ser inte FRBR som någonting helt nytt och helt främmande... att 
man övergår från en modell eller ett tänk till  ett annat... utan jag ser de här två tänken... 
MARC-tänket och FRBR-tänket... som väldigt kompatibla... det finns de som menar att man 
kan fortsätta att ha MARC... MARC är egentligen inte något som står i konflikt med FRBR 
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utan  man  kan  utveckla  MARC  även  om  den  till  sin  natur  är  platt  och  utgår  från 
manifestationsnivån  som det  ser  ut  idag  så  har  den  ändå  förändrats  kontinuerligt...  och 
numera är MARC... ser det mer och mer ut som ett FRBR-format. 

Sammanfattning av resultat för tabell 4
Respondent nummer 1 menar att det största hindret för systemutveckling baserat på FRBR är det 
nuvarande formatet MARC. Man kan inte släppa allt som gjorts tidigare, vilket betyder att en full 
implementation av FRBR kanske inte är realistisk. Men om försök till fulla implementationer skall 
göras måste  algoritmer för automatisk bearbetning av äldre data prioriteras.  En stor del av den 
befintliga datan bygger  på exakta  jämförelser  av kontrollerade  namnformer för  att  koppla  ihop 
informationen. Även om man har en manuell övervakning så förekommer det en viss felmarginal, 
så frågan är hur stor marginal man skall tillåta. Eventuellt kan RDA förbättra situationen något. 
Respondenten  fortsätter  med  att  det  egentligen  inte  är  så  intressant  hur  datan  ser  ut  bakom 
kulisserna, utan det intressanta är att identifikationselement finns tillgängliga för att kunna bygga 
displayer och resultatlistor. 

Respondent nummer 2 menar att det idag finns ett bra exempel på samarbete över gränserna. I detta  
fall handlar det om ett försök att  sammanjämka en modell som används flitigt  inom arkiv- och 
museivärlden – CIDOC CRM – och FRBR. Resultatet har blivit en objektsorienterad version av 
FRBR som heter FRBRoo. Respondenten anser det väldigt positivt med samarbetet även om den 
objektsorienterade versionen av FRBR inte fått så stor genomslagskraft ännu. 

Respondent nummer 3 reflekterade över rankningen i tabellen och anser att det i mångt och mycket 
ser likadant ut idag som när artikeln publicerades. Respondenten kommenterar dock avsaknaden av 
användarstudier;  respondenten  menar  att  resultatet  är  skapat  av  dem  som  arbetar  inom 
bibliotekssektorn  och  prioriteringar  har  gjorts  därefter.  ABM-samarbetet  nämns  här  också  och 
kommentaren är att rapporten (FRBRoo) är resultatet ännu så länge, men att inte så mycket mer har 
hänt  till  dags  dato.  Vidare  diskuteras  den praktiska  aspekten  vad gäller  konvertering  av  gamla 
system till FRBR. Svaret är att man troligtvis kan konvertera till en relativt bra tolkning av FRBR, 
men då är nog inte samtliga fyra nivåer realistiska. Respondenten tror att en två- eller trenivålösning 
är realistiskt då entiteterna manifestation och exemplar redan finns representerade i katalogposterna, 
medan de andra två entiteterna, verk och uttryck, kan vara svåra att identifiera. Auktoritetsarbetet är 
viktigt för att lösa denna problematik. Kostnadsfrågan nämns också som en möjlig käpp i hjulet, 
och konverterings- och testverktyg bör prioriteras.

Konverteringsprocessen  från  MARC  till  FRBR  diskuterades  med  respondent  nummer  4  och 
reflektionen var att man troligtvis kan komma nära med den befintliga datan i posten, i alla fall på 
manifestationsnivå.  Om  problem  uppstår  på  verksnivå  handlar  det  troligtvis  om  en  brist  i 
normaliseringen av titlarna. Auktoritetsarbetet har påverkats starkt av FRBR det senaste decenniet 
och fått ett uppsving tack vare detta; man har sett ett mervärde i att ha bra kontroll på datan vilket  
förenklar mekanismen att knyta ihop på verksnivå enligt FRBR. Nästa steg att presentera datan – 
hur man grupperar resultatet – är något man kan diskutera som en gränssnittsfråga, men i regel finns  
redan  datan  i  posten,  grunden  finns  för  att  knyta  ihop.  Som en  följdfråga  uppmärksammades 
kostnadsaspekten, exempelvis genom den manuella insatsen som kan behövas, och respondenten 
menar att det inte behöver bli en stor kostnadsfråga. Detta därför att MARC och FRBR i många fall  
är  kompatibla  även  om  MARC  utgår  från  manifestation  istället  för  verk  som  i  fallet  FRBR. 
Ändringar har gjorts i MARC och är idag mer likt strukturen i FRBR än tidigare, så de bör kunna 
existera parallellt. 
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 5.6 Tabell 5: forskning inom FRBR

Table 5: Issues in the Area of FRBR Research (Zhang & Salaba 2009b, s. 248)

1 Need to conduct user studies on FRBR-based systems to ensure that implementations benefit end users

2 Need user research in FRBR-based displays

3 Need to examine end-user tasks with empirical research

4 Research automatic processing of databases or full-text electronic resources to facilitate FRBR implementation

5 Semiotic frameworks and research are needed for effective communication between users and FRBR systems

R2: Jag:  Har  du  sett  någon  information  från  exempelvis  WorldCat  eller  liknande?  Någon 
användarstudie?

Nej, det har jag inte. Antagandet är att det är så här kunderna vill kunna använda... vill kunna 
söka i bibliografisk data. Jag tror att det i många fall är lite grand missvisande. Jag tror inte 
att folk går in i en bibliotekskatalog […] för att de vill veta exakt hur många översättningar 
av ett visst verk som finns. Utan de går in för att hitta något åt sig själva. De vet ju om de  
kan tala spanska eller inte. […] [J]ag tror inte att det är det som är styrkan med modellen.  
Väldigt många av applikationerna har varit just så att man har velat visa hela modellen. Det  
tror jag är en återvändsgränd, för jag tror inte alls att det är det som användarna vill ha. [---]

[K]anske har man i applikationerna tittat mer till bibliotekarien inom sig än användaren inom  
sig.  […] Det  är  ofta  så  det  är...  problemet  är  inte  att  man inte  hittar  alla  sina  träffar...  
problemet  är  att  man får  alldeles  för  stora  träffmängder...  man behöver  […] hjälpen  att 
navigera... utesluta ur [träffmängden]... eller också så sitter man med en post och den är i fel 
utförande, och då vill man lätt kunna [nå] posten som exempelvis en ljudbok istället... eller 
[…] finns den filmad […] till exempel. Det är där jag tror att de stora användningsområdena 
finns... men det är återigen ett antagande... det är inte bevisat på något vis... så det är det man 
skulle kunna göra med en användarstudie.

R3: Jag: Inom forskning... nummer fem... ”semiotic frameworks and research” […] kan FRBR 
genom exempelvis data harvesting […] fungera som en sökmotor framöver? Finns det någon 
sådan framtida vision? 

Ja, det är ju så vi drömmer i alla fall. Det är så vi hoppas visa att bibliotekarieyrket har en 
framtid... genom att visa att vi på något sätt kan få fram bättre sökresultat än vad Google 
kan... men samtidigt så är väl Google inne på samma tankar.

Sammanfattning av resultat för tabell 5
Användarstudier finns som en prioriterad punkt  i  tabellen,  och respondent  nummer 2 menar att 
FRBR bygger på antagandet att det är så här användaren vill ha det. Respondenten tror dock att det  
är en aning missvisande. Användaren vill hitta något åt sig själv med hjälp av katalogen, och då 
behöver inte hela modellen alltid implementeras; respondenten tror att ett sådant angreppssätt är en 
återvändsgränd.  Problemet  är  inte  att  användaren  inte  får  några träffar,  utan att  användaren  får 
alldeles för stora träffmängder. Användaren behöver istället hjälp med att navigera i resultatet, och 
det är där respondenten tycker att de stora vinsterna finns att hämta med FRBR, och det antagandet 
är något som en användarstudie kan svara på.
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Respondent  nummer  3 får  frågan om framtida  visioner;  exempelvis  om FRBR kan möjliggöra 
system genom data harvesting som fungerar som sökmotorer. Respondenten menar att det är ett av 
drömmålen för bibliotekarieprofessionen; att få fram bättre sökresultat än konkurrenterna. Det är på 
så sätt man kan säkerställa framtiden för bibliotekarierna.

 5.7 Tabell 6: övriga FRBR-frågor

Table 6: Other FRBR Issues (Zhang & Salaba 2009b, s. 250)

1 Work with vendors who carry out other “data enrichment” (authority control processing) to also offer  FRBR 
enrichment of records—and publicize this

2 Analysis of the semantic and syntactic relationships

3 Who’s going to drive forth FRBR?

4 Global or national information services based on FRBR

5 Practicality concerns

6 Is it possible that a solution might lie in the nationally or internationally shared development of OPAC software,  
using tax dollars, and making the software available to any institution that needs it at a minimal cost?

7 Cost!

8 Hard to get to know the community

R2: Jag: Kan Open Source vara ett alternativ för att främja genomslag och hantera kostnader?

Hittar man vettiga applikationer... alla har sina sätt att bekosta sitt arbete men det hade varit  
jättepositivt om det kom till stånd stora användbara applikationer som folk kunde använda 
utan kostnad. En applikation som exempelvis Virtua är inte gratis direkt. Det är klart att det 
hade varit jättepositivt. Som det är nu så är FRBR gratis... tankarna är gratis... men den är 
oanvändbar utan en tolkning. Då måste man hitta en tolkning som är så pass generell att folk  
kan använda den.

Jag: Kan man tänka sig en centralisering? Att IFLA bekostar ett bibliotekssystem?

Det är ju lite problematiskt som du säkert känner till. IFLA har en massa pengar men man är  
en organisation  som inte  befattar  sig  jättemycket  med praktiska  enskilda system.  Därför 
består Review-gruppen ofta av företrädare för till exempel OCLC. Så på sätt och vis kan 
man säga att det är en central finansiering av forskning, sedan så tillämpar de det i sina 
tjänster, men de tjänsterna är inte gratis. Folk jobbar ideellt inom IFLA, så det skulle vara om 
Review-gruppen beslutade sig för att mer handgripligt dra igång ett projekt och försöka få 
loss pengar från moderorganisationen att gå in i det... nu bara spånar jag...

Jag: Att få igång en första Open Source-prototyp som KAN växa sig gigantisk...

Att registrera FRBR i Open Metadata Registry... där är det Open Source och det kan folk  
ladda hem och använda hur de vill... och det här VMF (Vocabulary Mapping Framework) är 
också möjligt att ansluta sig till och möjligt för alla att använda. Så det är kanske inte det 
som är största knäcken... folk har ofta... det finns reservationer mot att använda Open Source 
också i fråga om underhåll och den kompetens man själv behöver ha för att tillämpa och så 
vidare. Det är ett helt annat område... jag vet faktiskt inte. Det är en jätteintressant fråga och 
en kritisk grej är att få upp användandet... det är väl lite det man hoppas på med det här 
samarbetet  med  W3C...  att  de  inte  skall  bli  desillusionerade  av  biblioteksvärldens 
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katalogiseringsregler utan tvärtom tycka att det är rätt bra då vi har erfarenhet av att försöka 
beskriva titlar och media. Det roliga är att när man pratar med folk som inte är bibliotekarier 
vad FRBR är för något så tycker folk det är konstigt att det inte har funnits innan... för det är 
så väldigt många tänker på titlar... de tycker snarare att det är konstigt att man inte kan söka 
ett särskilt verk i en bibliotekskatalog och få fram det... utan att det man får träff på är en 
manifestation... och att det sedan inte finns någon koppling till de andra manifestationerna 
som hänger ihop... jag har undervisat lite om FRBR för icke-bibliotekarier och de... ibland 
tycker jag att de har lättare att plocka upp det. […] Man tänker poster snarare än... om vi 
pratar om en bok till exempel, så rör vi oss obehindrat mellan FRBR:s fyra nivåer och det är 
alltid självklart för oss vilken del vi menar. […] Och så sitter man där med en databas och 
lägger ner jättemycket jobb på att leverera någonting som folk tycker borde varit självklart... 
men det är just det... som stärker en i tron att det här faktiskt är vad folk vill ha men det 
behöver bevisas också... och där är vi tillbaka på användarstudierna.

R3: Jag: Vilka för utvecklingen framåt? Är det IFLA? Eller kanske OPAC-utvecklarna?

Jag tror väl inte riktigt OPAC-utvecklarna heller... de lyssnar nog på IFLA och vad andra 
hittar på men jag vill väl säga att inom IFLA finns det en stark grupp, som kanske styrs en 
hel del av LC (Library of Congress) och OCLC, som ser till att driva på utvecklingen åt det 
håll  som de gillar... det är de som håller i många grupper... den person som fick igenom 
FRBR jobbar på LC och är fortfarande mycket involverad i alla dessa grupper.

Jag: Så man kan säga att det fortfarande är ett amerikanskt fokus?

Ett amerikanskt fokus och ganska biblioteksorienterat fortfarande... och där de jobbar hårt 
mot olika OPAC:s att göra...  så att de är anpassade till FRBR... och det har man lyckats 
bättre eller sämre med... det är olika. 

R4: Jag: Hur är det kommersiella intresset för FRBR?

Från bibliotekens håll är det klart uttalat att man ställer sig bakom FRBR, men vet inte vad 
de kommersiella aktörerna gör (ExLibris etcetera)... men det skulle vara konstigt om man 
inte arbetar flitigt med detta.

Sammanfattning av resultat för tabell 6
Kostnadsfrågan finns som en punkt  i  tabellen,  och respondent  nummer 2 fick frågan om Open 
Source  kan  hjälpa  till  att  lösa  problematiken.  Respondenten  svarar  att  dagens  integrerade 
bibliotekssystem långt ifrån är gratis, och om ett fungerande system dök upp på marknaden där folk 
kan använda applikationen utan kostnad, givetvis vore väldigt positivt. Tankarna bakom FRBR är 
fritt tillgängliga,  men utan en tolkning blir de oanvändbara. Respondenten menar att en så pass 
generell  tolkning  att  alla  kan  använda  den  måste  göras  i  så  fall.  Vidare  frågas  om en  central  
bekostnad, genom IFLA, kan vara ett sätt att skapa ett bibliotekssystem genom Open Source. IFLA 
befattar  sig primärt  inte med enskilda system, men FRBR Review Group består exempelvis av 
representanter från OCLC. Representanterna tillämpar sedan resultaten av den forskning som görs, 
men tjänsterna är inte gratis. Exempel på fungerande lösningar för FRBR och Open Source som 
används idag är  Open Metadata Registry och Vocabulary Mapping Framework vilka är  fria  att 
använda av vem som helst. Respondenten menar att det nog inte är där problemet ligger – det finns 
öppna lösningar – utan att det finns vissa reservationer mot Open Source sett utifrån underhåll och 
nivåkravet på den egna kompetensen. Respondenten menar att det pågående samarbetet med W3C 
kanske  kan  avdramatisera  biblioteksvärlden  och  få  andra  grupperingar  intresserade  av  våra 
erfarenheter och sätt att beskriva titlar och media. Modellen FRBR ses som naturlig även utanför 
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bibliotekssektorn då många redan tänker i  de banorna.  Respondenten anser att  det till  och med 
ibland är  enklare  att  förklara  FRBR för  icke-bibliotekarier,  då  bibliotekarier  ofta  tänker  poster 
istället för element. På gott och ont lägger vi mycket tid på att skapa lösningar som många tycker  
borde  ha  funnits  för  länge  sedan,  men å  andra  sidan  stärker  detta  respondenten  i  tron  att  det 
egentligen är så här alla vill ha det, och det är något som användarstudier kan svara på.

Respondent nummer 3 fick frågan angående vilka det är som driver utvecklingen framåt, och på 
detta svarade respondenten att det finns en stark gruppering inom IFLA, som består bland annat av 
representanter från Library of Congress och OCLC, och de driver på utvecklingen i den riktning de 
själva gillar. Detta betyder att det fortfarande är ett biblioteksorienterat fokus, samt att utvecklingen 
kommer från USA. 

Respondent nummer 4 svarar på hur det kommersiella intresset för FRBR är, och menar att det är 
klart  uttalat  att  biblioteken ställer  sig bakom FRBR, men exakt hur  de kommersiella  aktörerna 
ställer sig är oklart, men det vore konstigt om de inte arbetar aktivt med detta.

 5.8 Tabell 7: mest kritiska frågor överlag

Table 7: Most Critical Issues Overall (Zhang & Salaba 2009b, s. 251)

1 Need to develop cataloging rules in line with FRBR

2 Need  to  address  FRBR-based  record  structures,  recordencoding  standards,  and  frameworks  for  FRBR 
implementations

3 Need to develop and test tools/software that will facilitate FRBRization processes

4A Need to explore, develop, and test various means for FRBR implementation

4B Need to conduct user studies on FRBR-based systems to ensure that implementations benefit end users

6A Need to develop FRBR-oriented authority work standards for FRBR implementations

6B Need to verify and validate the FRBR model against real data and in different communities to make sure the  
model is valid and applicable

6C Need to address the FRBRization of existing data from a variety of differing standards and practices

R1: Jag: Auktoritetsarbete (6A)... bör den prioriteras högre?

På något sätt måste den nog prioriteras ganska högt. […] [Wittgenstein och Strindberg] finns 
i  hur  många manifestationer  och  uttryck som helst...  om man inte  har  ordentlig  koll  på 
namnformerna där,  då blir  det  väldigt  väldigt  svårt  att  fånga upp alla.  Säg att  det  är  en 
version som gör en eller ett par enstaka skrifter, då blir det genast mindre betydelsefullt... det 
ger inte samma effekt... men det är väl en sådan där gammal sanning som säger att det är de 
stora viktiga verken som är värda mödan att ägna särskild uppmärksamhet åt.

Jag: Hur ser det gamla auktoritetsarbetet ut i MARC-posten? Är det tillräckligt för att...

Ja, principiellt är den det. Sedan finns det kanske sätt att göra den mer strömlinjeformad... att 
minska det manuella arbetet...  för ofta innebär det en hel del manuellt arbete.  Att  kunna 
balansera en del ojämnheter som stavningsvarianter och sådant där som en bra logik kan 
klara av att hantera. [---]

Jag: Om vi återgår till mest kritiska frågor överlag... artikeln har några år på nacken och det 
har hänt en del sedan den skrevs... exempelvis med ettan.
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Jovisst har det hänt en hel del. […] ”Need to develop cataloging rules”... det har ju delvis 
gjorts med RDA. Sedan kan man diskutera det här som står om att katalogisatörer tänker i 
katalogiseringsregler...  framtidens  katalogisering  kanske  inte  blir  den  traditionella 
katalogisatören  i  samma  utsträckning.  En  samverkan  mellan  systemutvecklare  och  den 
katalogkunniga... alltså den som är kunnig om metadatan och innehållet i metadatan.

Jag: Men det är väl en ganska attraktiv utveckling?

Det tror jag definitivt att det är... jag är inte så säker på att det skulle vara bra att dela upp det  
för mycket heller... då kan man ju riskera att man skapar ett väldigt stort glapp i förståelse 
och i referensramar.

Jag: Det känns som en möjlighet att riva de vattentäta skotten som funnits...

Ja,  att  riva  de  vattentäta  skotten  är  en  sak...  det  kan  generera  någon  sorts 
kompetensöverföring  också...  det  betyder  inte  att  katalogisatören  blir  expert  på 
systemutveckling och tvärtom heller... men man kan få ökad förståelse för sina respektive 
infallsvinklar. [---]

Jag: 4B (användarstudier) har varit en prioritering hos flera respondenter. Håller du med?

Användarstudier  är  alltid  bra.  Sedan är  ofta  användarstudier  sådana  att  de  är  som mest 
värdefulla  om  man  gör  dem  i  direkt  anslutning  till  någonting...  implementation  eller 
vidareutveckling...  att  rikta dem väldigt tight till  vad du håller  på med. Det  görs många 
allmänna användarstudier och de kan vara lite knepigare att dra lärdom av. Det är en annan 
sak hur man tolkar 4B (Need to conduct user studies on FRBR-based systems to ensure that 
implementations  benefit  end  users)...  det  gäller  FRBRiseringsprocessen  likaväl  som  det 
mesta annat... utveckling... det går inte idag att utveckla saker utan att göra det i någon form 
av dialog med de som skall använda det. [---] Display och navigation är det viktigaste som 
användaren ser.

R2: Jag: ”Mest kritiska frågor överlag”... är det någon ändring i rankningen där som du skulle 
vilja se?

Utveckla  regler...  visst..  men  poängen är  att  det  skall  bli  använt.  4A (Need  to  explore, 
develop, and test various means for FRBR implementation) och 4B (Need to conduct user 
studies  on  FRBR-based  systems  to  ensure  that  implementations  benefit  end  users)  är 
viktiga... jätteviktiga... de är avgörande tycker jag.

R3: Jag:  ”Mest  kritiska  frågor  överlag”...  har  du  någon  kommentar?  Är  tabellen  fortfarande 
relevant nu några år senare?

Ja, den där som är mest relevant den har ju redan... om vi får RDA... förverkligats kan man 
väl säga... för den del av världen som tar RDA... något mindre för den del som tar ISBD... 
och  andra  delar  av  välden  som väljer  mer  radikala  lösningar  än  RDA och  FRBR som 
Danmark till exempel. [---]

Jag: Är det bättre att implementera FRBR tidigare än senare för att göra ändringar vartefter?

Jag tror ju det... att vi måste visa vad som går att göra så tidigt som möjligt.

32



Jag:  Så  4B  (Need  to  conduct  user  studies  on  FRBR-based  systems  to  ensure  that 
implementations benefit end users) borde vara längre upp i dagsläget?

Ja, det tycker jag att den borde, och sedan så är det ekonomiska problem... det är mycket vi  
vill men inte så mycket vi har råd med... och då får vi förhålla oss till den verkligheten vi  
befinner oss i... och då blir det kanske inte någon super-FRBR utan en light-version.

R4: Jag: ”Mest kritiska frågor överlag”... ”need to develop cataloguing rules”... kanske inte så 
aktuellt  idag? Har du någon erfarenhet av den utvärderingsprocess som pågår vad gäller 
RDA?

En poäng med att upprätta nya katalogregler var för att de skulle vara mer anpassade till  
FRBR... och sedan så har det förts diskussioner där i vilken grad de är det och om man nått  
ända fram och så. […] Det blir intressant för oss när... Sverige har ännu inte tagit något  
beslut om att implementera RDA och sedan så är ändå RDA fortfarande i ett teststadium rent 
praktiskt...  även om allting tyder på att det är RDA som kommer att bli den accepterade 
standarden så får man ändå avvakta och se att det verkligen blir så... men absolut, jag tror 
nog att den faller ner på rankningen nu på grund av RDA. [---]

Jag: Någonting i rankningen som du skulle vilja ändra?

[J]ag  tycker  att  den  här  harmoniseringen  med  andra  domäner  än  biblioteksdomänen  är 
väldigt  viktig...  och  det  händer  saker  på  den  fronten...  jag  tänker  på  ISTC-standarden... 
International Standard Text Code... och det är som ett ISBN fast på verksnivå... ISBN är väl 
ganska mitt i prick manifestationsidentifikator... medan ISTC-standarden är då en ny ISO-
standard  som  är  så  pass  ny  att  den  inte  fått  full  genomslagskraft...  jag  vet  att  de  har 
implementerat den i Storbritannien och det pågår diskussioner om att vi i Sverige och KB 
(Kungliga  biblioteket)  är  väl  kanske den mest  självklara kandidaten  att  administrera  den 
standarden... att börja dela ut standardnummer på verksnivå... det skulle förenkla vårt jobb 
jättemycket om man kunde se på ett nummer att här är samma verk... och där ligger faktiskt  
utgivarsidan på... det är förlagsvärlden som ligger på KB om att det här är något som de vill  
att  vi  skall  implementera  och  det  har  med  att  göra  att  det  är  viktigt  kanske  ur 
rättighetssynpunkt...  upphovsrättssynpunkt... att man kan identifiera vilka verk det är som 
man har publicerat... och det är något intressant... att här kommer ett FRBR-tänk in kanske 
liksom utifrån.

Sammanfattning av resultat för tabell 7
Respondent  nummer  1  fick  frågan  om  auktoritetsarbete  (6A)  behöver  prioriteras  högre. 
Respondenten menar att den måste prioriteras högt. Respondenten nämner två författare vars verk 
finns i väldigt många uttryck och manifestationer. Om man inte har bra kontroll på namnformerna 
blir det väldigt svårt  att fånga upp samtliga. Men det kan vara värt  den extra mödan stora och  
viktiga verk kräver för att fånga upp alla uttryck och manifestationer. Principiellt är MARC-posten 
tillräcklig för det auktoritetsarbete som krävs av FRBR, men det finns alltid sätt att göra den mer 
strömlinjeformad; att minska det manuella arbetet i och med stavningsvarianter etcetera. En annan 
punkt i tabellen som diskuterades var behovet att utveckla katalogiseringsregler baserade på FRBR. 
Respondenten menar att detta delvis gjorts nu i och med RDA. En förändring i yrkesrollen, som den 
traditionella  katalogisatören,  kan  eventuellt  också  infinna  sig  framöver.  Respondenten  ser 
möjligheter till ökade samarbeten mellan systemutvecklaren och den katalogkunniga, det vill säga 
den som är kunnig om metadatan och den som är kunnig om innehållet i metadatan. Respondenten 
ser detta som positivt och en möjlighet att skapa förståelse för respektive infallsvinklar genom viss 
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kompetensöverföring.  Dock  betyder  inte  detta  att  de  skall  bli  experter  på  varandras  områden. 
Användarstudier  har  diskuterats  tidigare  och  finns  även med  här  i  denna  tabell.  Respondenten 
menar att användarstudier alltid är bra, men de är oftast mest användbara i direkt anslutning till  
något; allmänna användarstudier kan vara svåra att dra lärdom av. Det går inte idag att utveckla 
saker utan en dialog med dem som skall använda det i slutändan; display och navigation är det  
viktigaste som användaren ser.

Respondent nummer 2 fick frågan om någon ändring i rankningen vore lämplig, och respondenten 
menar att 4A (Need to explore, develop, and test various means for FRBR implementation) och 4B 
(Need to conduct user studies on FRBR-based systems to ensure that implementations benefit end 
users) är avgörande för framtiden, då hela poängen med FRBR är att modellen skall bli använd.

Även respondent nummer 3 fick frågan om rankningen är korrekt även idag. Respondenten menar 
att punkt nummer ett förverkligats för den del av världen som väljer att använda RDA, men något 
mindre för den del av världen som väljer ISBD, eller länder som väljer helt andra lösningar som inte 
alls har någon anknytning till FRBR. Att implementera FRBR tidigare än senare är viktigt för att 
kunna  visa  vad  vad  som  är  möjligt  med  modellen;  ändringar  kan  göras  vartefter  istället. 
Användarstudier är viktiga, men det finns en kostnadsaspekt också. Det finns mycket man vill göra 
men verkligheten är att allt inte kan bekostas, vilket kanske betyder att implementationer av FRBR 
blir light-versioner istället för fullständiga implementationer. 

Prioriteringen i  tabellen,  och då främst  framtagandet  av katalogiseringsregler,  diskuterades  med 
respondent nummer 4. Respondenten menar att RDA realiserat frågeställningen, men frågan är om 
man nått ända fram. Även om RDA så småningom kommer att bli den accepterade standarden, så 
befinner sig RDA just nu i ett teststadium rent praktiskt, så att invänta utvärderingen av testperioden 
– för att få svar på om det verkligen blir så eller ej – behöver göras. En annan punkt som prioriteras 
av respondenten är harmonisering med andra domäner.  En indirekt påverkan av hur FRBR kan 
implementeras i bibliotekssystem och andra system är en ny standard vid namn ISTC (International 
Standard Text Code), vilket knyter samman artefakter på verksnivå. Respondenten menar att det 
skulle underlätta mycket om man med hjälp av ett nummer kan avgöra om det är ett och samma 
verk. I detta fall är det förlagsvärlden som ligger bakom utvecklingen, och ett bra exempel på FRBR 
utanför bibliotekssektorn.

 6 Analys
Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen (2008, s. 185) menar att en analys systematiskt delar upp 
ett material i dess olika beståndsdelar genom att man tar på sig disciplinens ”särskilda glasögon”, 
det  vill  säga att  man använder  lämpliga metoder  och begrepp.  ”Att  kunna analysera ett  objekt 
handlar om att kunna använda ett redskap.” (Rienecker & Stray Jørgensen 2008, s. 185) Detta är 
vad jag nu skall försöka göra; att analysera empirin med hjälp av tidigare nämnda teori, metod och 
frågeställningar.  Analysen  gjordes  genom  att  fånga  upp  nyckelord  och  röda  trådar  i  det 
transkriberade  materialet,  vilka  kan svara  på  de  frågeställningar  som presenterades  i  början av 
uppsatsen:

• Vilka områden inom FRBR anses vara viktiga idag?
• Vilka frågor inom FRBR anses vara viktiga idag?

34



 6.1 Viktiga områden och frågor inom FRBR
Som ett inledande steg sökte jag i materialet efter nyckelord och/eller gemensamma nämnare. Så 
länge en utsaga föll inom gränsen för ett område adderades det till en punktlista. Kriteriet för ett 
område definierades av Zhang och Salabas (2009b) artikel, det vill säga FRBR som modell, FRBR 
och besläktade standarder, tillämpning av FRBR, systemutveckling baserad på FRBR och forskning 
inom FRBR. För läsbarhetens skull har jag samlat likartade utsagor under ett och samma begrepp. 
Exempelvis kan en respondent tala om automatiserade algoritmer och en annan respondent tala om 
formatproblematik, men de talar enligt mig i bägge fallen om samma område, vilket gör att jag 
anser dem höra hemma under begreppet anpassningar av befintliga system. Nästa steg var att notera 
hur  många  av  respondenterna  som reflekterade  över  respektive  begrepp,  och  sedan  rangordna 
begreppen därefter. Jag betygsatte enligt en trestegsskala där ett plus (+) visade på stor vikt eller en 
positiv inställning, ett minus (-) visade på låg vikt eller en negativ inställning, samt ett osignerat  
medelbegrepp, det vill säga när respondenten talade om begreppet, men varken för eller emot utan 
mer informativt.  Självklart  kan  man ifrågasätta  betygssättningen och om ett  stycken plus  skall  
rangordnas högre än två stycken osignerade svar, och jag är medveten om problematiken, men spar 
den diskussionen tills/om den uppkommer externt; syftet var att identifiera viktiga områden och 
frågeställningar, inte att presentera en obestridbar rangordning.

Resultat för viktiga områden inom FRBR

1 Användarstudier R1+, R2+, R3+

2A Samarbeten och harmonisering R2+, R4+, R1, R3

2B Tolkningar av modellen R1+, R2+, R3, R4

4 Gränssnitt och displayer R1+, R2+, R4

5 Auktoritetsarbete R1+, R3, R4

6A Implementationer R2+, R3

6B Anpassningar av befintliga system R1+, R3

6C Undervisning R3+, R2

9 Praktiska modellrevisioner R2+

10 Teoretiska modellrevisioner R3, R4, R2-

11 Katalogiseringsregler R1, R4, R2-, R3-

1 Användarstudier
Med begreppet användarstudier innefattas allt som innebär att användaren står i fokus. Exempel på 
detta kan vara riktade användarundersökningar vid framtagandet av ett nytt system, verifiering av 
modellens funktionella mål eller mer generella studier över användarnas sökvanor.  I Zhang och 
Salabas (2009b, s. 251) avslutande tabell, mest kritiska frågor överlag, hamnar inlägget ”Need to 
conduct user studies on FRBR-based systems to ensure that implementations benefit end users” på 
plats  nummer 4B. Med tanke på att  resultatet  i  denna uppsats  ger  användarperspektivet  högsta 
prioritet drar jag slutsatsen att idag, drygt fyra år senare, behövs en liten justering i listan. Redan när 
Delfistudien  genomfördes  2007  ansågs  användarna  viktiga,  men  respondenternas  utsagor  ger 
intrycket av att det är än viktigare idag. Det har nämnts under intervjuprocessen, att det är de som 
bestämmer  den  teoretiska  inriktningen  av  FRBR  som  även  bestämmer  den  fysiska 
implementationen, och detta verkar vara problematiskt; man tror att det är så här användarna vill ha 
det, men ingen vet med säkerhet och därav det stora behovet av användarstudier.
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Om  jag  skall  koppla  ovanstående  slutsats  till  befintliga  frågeställningar  i  Zhang  och  Salabas 
(2009b) artikel för att identifiera viktiga frågor som gäller idag, får jag fram följande kandidater:

Respondent nummer 1 menar att det inte går att utveckla saker utan att göra det i någon form av 
dialog med de som skall använda det. Påståendet passar in på ”Need to conduct user studies on 
FRBR-based systems to ensure that implementations benefit end users”, vilket förekommer både i 
tabellen för mest kritiska frågor över lag (Zhang & Salaba 2009b, s. 251) på plats 4B, och på plats 
nummer 1 i  tabellen över  forskning inom FRBR (Zhang & Salaba 2009b, s. 248).  Respondent 
nummer  2  stärker  detta  genom  att  säga  att  revisioner  av  modellen  bör  komma  utifrån 
användarundersökningar och verkliga erfarenheter; är detta vad användarna verkligen vill ha och 
behöver? Respondent nummer 3 avslutar med att poängtera att prioriteringar är gjorda av dem som 
arbetar inom bibliotekssektorn; man har till viss del glömt bort användaraspekten.

2A Samarbeten och harmonisering 
Samarbeten och harmonisering innefattar allt som har med gränsöverskridande verksamhet samt 
standardiseringar att göra. Vi har läst om pågående interna samarbeten inom ABM (Arkiv, Bibliotek 
och Museum) såväl som externa grupperingar som World Wide Web Consortium (W3C). Att jämka 
samman befintliga  modeller  som CIDOC CRM och  FRBR,  vilket  resulterade  i  FRBRoo,  eller 
utveckla helt nya standardiserade vokabulärer, faller samtliga under detta begrepp. Samarbeten och 
harmonisering  hamnar  på  plats  nummer  2,  ”Need  to  address  FRBR-based  record  structures, 
recordencoding standards, and frameworks for FRBR implementations”, i den avslutande tabellen 
(Zhang & Salaba 2009b, s. 251). Om jag jämför med resultatet i min egen undersökning får jag 
intressant nog fram samma prioritering. Jag tolkar detta som att FRBR är klart accepterad som en 
metadatamodell, men på grund av fåtalet implementationer behövs fortfarande ett stort fokus på att 
presentera modellen för andra grupperingar, och då också säkerställa standardiseringen för att den 
skall kunna tolkas och användas korrekt.

Det finns även andra frågeställningar i Zhang och Salabas (2009b) material som prioriteras högt och 
kan kopplas samman med respondenternas åsikter. Respondent nummer 2 menar att demonstrera 
FRBR för andra grupperingar, genom exempelvis den semantiska webben, är väldigt viktigt. En 
kritisk aktivitet är att få upp användandet, och ett sätt är genom samarbeten. ”Need to relate, map, 
harmonize,  and/or  compare  FRBR to  other  related  models”  (Zhang  &  Salaba  2009b,  s.  240) 
återfinns på plats  nummer 2 i  tabellen över modellrelaterade frågor,  och jag anser att  man kan 
likställa  utsagorna.  Respondent  nummer 3 menar  att  det  är  viktigt  att  hålla dörrarna öppna för 
samarbeten,  men  det  kan  vara  problematiskt  att  hitta  ingångar  för  samarbeten.  Gemensamma 
vokabulärer  kan  vara  ett  steg,  och  respondent  nummer  4  fortsätter  på  samma linje  genom att 
påpeka att harmoniseringen med andra domäner än biblioteksdomänen är väldigt viktig.

2B Tolkningar av modellen
Begreppet tolkningar av modellen kan verka något abstrakt, men berör i stort sett allt som har med 
konkretiseringar av FRBR att göra; en abstrakt modell som aldrig tolkas är oanvändbar.  Vi har 
kunnat  läsa  om  hur  respondenterna  lyfter  fram  viktiga  tolkningsdiskussioner  där  bland  annat 
problematiken med entiteterna verk och uttryck tas upp, och de många sätt som begreppen kan 
tolkas på.  Alternativa tolkningar kan skapa problem med interoperabilitet  framöver,  men det  är 
också positivt med den öppenhet som FRBR erbjuder i tolkningssteget. En öppen tolkning innebär 
att man kan nyttja de element och relationer som känns relevanta för situationen, vilket är viktigt för  
en spridning av modellen. I Zhang och Salabas (2009b, s. 251) tabell  över mest kritiska frågor 
överlag, finns det ingen punkt som ordagrannt säger tolkning, men 4A – ”Need to explore, develop, 
and test various means for FRBR implementation” – anser jag beskriva det tolkande steget innan 
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implementationen tar vid. Om jag jämför dessa två punkter så hamnar vi väldigt nära i resultatet  
idag också; tolkningar av modellen hamnar på plats nummer 2B jämfört med plats nummer 4A i 
Zhang och Salabas (2009b, s. 251) resultat.

”Interpretations of the FRBR model vary, which may affect the interoperability of different FRBR 
applications” och ”FRBR application may vary between specific disciplinary communities due to 
the inherent differences within those communities and their respective interpretations of FRBR”  på 
plats nummer 3 respektive 5 i tabellen tillämpning av FRBR (Zhang & Salaba 2009b, s. 244) är 
exempel  på  frågeställningar  vad gäller  tolkningar  av modellen.  Respondenterna anser  friheten i 
modellen mer eller mindre attraktiv sett utifrån ett tolkningsperspektiv. Både respondent nummer 2 
och nummer 3 poängterar att modellen kan tolkas olika, främst vad gäller sammansatta verk och 
uttryck, men de är något oense vad gäller behovet att åtgärda detta. Respondent nummer 2 menar att 
det är en fördel att modellen är öppen för tolkningar och att det är enda egentliga möjligheten till att 
den blir brett använd, medan respondent nummer 3 säger att om man tänker på olika sätt så bygger 
man system på olika sätt, vilket kan skapa problem med interoperabiliteten.

4 Gränssnitt och displayer
Gränssnitt  och  displayer  är  det  som  användaren  kommer  i  kontakt  med.  Här  anser  flera  av 
respondenterna att den stora styrkan i FRBR finns att hämta. Det är egentligen ointressant hur datan 
ser ut ”bakom kulisserna” då det intressanta är hur den presenteras för användarna. De funktionella 
kraven  för  FRBR  är  att  användaren  skall  kunna  hitta,  identifiera,  välja och  få  tillgång  till 
(Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport 2006, s. 12) vad som kan tänkas efterfrågas; 
att  kunna  erbjuda  användaren  att  gruppera,  exempelvis,  en  resultatlista  på  verk,  uttryck  eller 
manifestationer  är  det  intressanta,  inte  om  den  befintliga  datan  konverteras  och  översätts  ”på 
vägen”. Intressant att se är att denna frågeställning inte finns representerad i tabellen över mest 
kritiska frågor överlag (Zhang & Salaba 2009b, s. 251), men vi finner den representerad på flera  
andra ställen i artikeln, bland annat i tabell 4 (Zhang & Salaba 2009b, s. 246) på plats nummer 4 –” 
Need to explore, design, and develop effective user interfaces in general, with result displays, in 
particular, based on the FRBR model” – och i tabell 5 (Zhang & Salaba 2009b, s. 248) på plats 
nummer 2 – ”Need user research in FRBR-based displays”. Min förklaring är att kanske har vi nu, 
några  år  senare,  sett  en  ökad  vikt  vad  gäller  användarperspektivet  mot  när  Delfistudien 
genomfördes; flera av de presenterade teoretiska frågeställningarna har realiserats.

Ovanstående  frågeställningar  förstärks  i  min  undersökning  genom  respondenternas  utsagor. 
Respondent nummer 1 menar att display och navigation är det viktigaste användaren ser, samt att 
det viktiga är att  de intressanta identifikationselementen finns, så att  man kan framställa en bra 
display; hur den bakomliggande datan ser ut är egentligen inte så viktigt. Respondent nummer 2 är 
också inne på samma tankar, och menar att problemet inte är att användaren inte hittar sina träffar, 
utan  problemet  är  att  användaren  får  alldeles  för  stora  träffmängder,  och  man  behöver 
navigeringshjälp. Respondent nummer 4 säger att FRBR i mångt och mycket är en gränssnittsfråga.

5 Auktoritetsarbete
Begreppet  auktoritetsarbete  handlar  om hur  man kopplar  samman data  med hjälp  av  uniforma 
titlar/auktoriserade  sökingångar,  korrekta  namnsättningar,  stavningsvarianter  och  så  vidare.  I 
intervjuresultatet kan vi läsa att auktoritetsarbetet fått en stort uppsving tack vare FRBR de senaste 
åren, då man sett nyttan av väl kontrollerad auktoritetsdata, men också hur den dominerande delen 
av att bibliografisk data finns i ett äldre format – MARC – som inte är riktigt kompatibelt med de 
fyra entitetsnivåerna i FRBR (verk, uttryck, manifestation och exemplar). Manifestationsnivån finns 
naturligt  representerad  i  de  gamla  posterna,  men  verk  och  uttryck  kan  vara  problematiska  att 
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identifiera  emellanåt,  och  detta  gör  att  auktoritetsarbetet  är  avgörande  för  hur  mycket  manuell 
hantering som måste göras per konvertering/anpassning/översättning till FRBR. Även i Zhang och 
Salabas  (2009b,  s.  251)  artikel  får  auktoritetsarbetet  hög  rankning.  ”Need  to  develop  FRBR-
oriented authority work standards for FRBR implementations” hamnar på plats 6A. Förklaringen till  
att  auktoritetsarbetet  anses  något  viktigare  idag  än  2007,  kan  vara  därför  att  fler  försök  till 
anpassning av äldre data har gjorts, och detta kan i sin tur ha exponerat ett större behov än tidigare.

Ovanstående frågeställning beskriver i stort behovet som finns. Respondent nummer 1 säger att om 
man inte har bra kontroll på namnformerna så blir det väldigt svårt att fånga upp alla förekomster.  
Respondent nummer 4 menar att den uniforma titeln är väldigt viktig om man skall FRBRisera på 
verksnivå, och likaså att man har auktoriserade namnformer för författarna, och respondent nummer 
3 säger kort och gott att det är på auktoritetspostområdet, som det behöver göras mycket. Dessa 
utsagor stärker min uppfattning att auktoritetsarbetet är en viktig komponent för att få FRBR att bli 
en fungerande, konkret, lösning.

6A Implementationer
Implementationer  är  konkretiseringar  av  modellen  i  någon  form,  det  vill  säga  integrerade 
bibliotekssystem eller andra system inspirerade av FRBR. Jag noterar dock en intressant svängning 
av åsikter vad gäller implementationer av FRBR idag jämfört med 2007, och de frågeställningar 
som presenteras i artikeln av Zhang och Salaba (2009b). När Delfistudien genomfördes var det ett  
tungt fokus på att bereda vägen för implementationer genom en stor teoretiskt insats. Man ville 
skapa kompletta regelverk och standarder INNAN man börjar implementera; idag är det tvärt om. 
Mentaliteten idag är att hellre implementera förr än senare och göra ändringar vartefter. Annars 
kommer det att ta för lång tid innan en ”färdig” version presenteras och FRBR kommer att tappa i  
attraktivt värde. Denna förändring av fokus kan även ses utifrån vad som beskrivs i gränssnitt och 
displayer i stycket ovan.

Det är svårt att hitta en frågeställning i Zhang och Salabas (2009b) artikel som stämmer överens till  
punkt och pricka med resultatet i min uppsats. I tabell 4 (Zhang & Salaba 2009b, s. 246) finns dock 
frågeställningen ”Need applicable implementation models (in contrast to the conceptual model) to 
facilitate the development of FRBR-based systems” på plats nummer 5. Det är inte alltid den mest 
geniala  lösningen  som  blir  den  man  väljer,  utan  det  blir  den  som  lyckas  bli  använd  menar 
respondent nummer 2, och respondent nummer 3 säger att vi måste visa vad som går att göra så 
tidigt som möjligt. Jag tolkar detta som att man ser en stor vikt i konkreta modeller som kan främja 
andra  implementeringar  av  FRBR. Om man inte  experimenterar  med verklig  data  stannar  hela 
diskussionen  på  en  teoretisk  nivå,  och  andra  konkreta  lösningar,  på  gott  och  ont,  kan  bli  den 
gällande normen därför att den råkar vara tillgänglig.

6B Anpassningar av befintliga system
I kölvattnet av en ny modell kommer nödvändiga anpassningar av befintliga system. Historiskt sett 
lagras bibliografisk data i flata format; i en så kallad MARC-post. FRBR är baserad på relationer 
mellan  entiteter,  inte  fixerade  segment  som  upprepas  per  post  och  på  så  sätt  kan  skapa  en 
redundansproblematik. Som nämnts tidigare kan en tämligen bra konvertering till FRBR göras på 
naturlig väg i minst två nivåer, och ibland tre, det vill säga exemplar och manifestation samt ibland 
även  uttryck.  Problemet  är  att  separera  verk  och  uttryck  i  MARC-posterna  och  automatisk 
bearbetning  genom  specialutvecklade  algoritmer  för  detta  innebär  alltid  att  vi  tillåter  en  viss 
felmarginal. Ett steg som kan underlätta denna process är auktoritetsarbetet, då en stor del av det  
bibliografiska  arbetet  handlar  om  exakta  namnjämförelser,  och  mycket  riktigt  ser  vi  att 
auktoritetsarbetet fått hög prioritet även i denna undersökning. I Zhang och Salabas (2009b, s. 251) 
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artikel  får  anpassningar  av  befintliga  system en  hög  rankning –  3,  ”Need  to  develop  and  test 
tools/software that will  facilitate FRBRization processes” – vilket är ett högre resultat  än i min 
undersökning, men jag tror att samma förklaring som för implementationer kan användas här, det 
vill säga att vi idag hellre styr upp kontrollen i datan och använder den befintliga lagringsmodellen 
som den är för att istället presentera enligt FRBR, än att skapa system som är kompatibla med 
FRBR till ett hundra procent.

I tabellen för systemutveckling baserad på FRBR (Zhang & Salaba 2009b, s. 246) finner vi tre 
stycken  frågeställningar,  som  passar  bra  in  på  det  material  som  framkommit  i  och  med 
respondenternas svar. ”Need to address the FRBRization of existing data from a variety of differing 
standards and practices” på plats nummer 3 (även på plats 6C i tabellen över mest kritiska frågor 
överlag (Zhang & Salaba 2009b, s. 251)), ”Need to address the FRBRization of existing systems” 
på plats  nummer 7 och ”Need to explore and address FRBRization issues in  general”  på plats 
nummer 8.  Respondent  nummer 1 pekar  direkt  på frågeställningen i  stycket  ovan,  samt  de tre 
nämnda  frågeställningarna  i  detta  stycke,  genom  att  påpeka  vikten  av  att  titta  närmare  på 
matematiska beräkningar för jämförande, på grund av alla gamla MARC-poster som förekommer i 
systemen.  Respondent  nummer  1  fortsätter  med  att  säga  att  olika  typer  av  bra  algoritmer  för 
hantering av befintlig data bör få oss en bra bit på vägen. Respondent nummer 3 menar att man 
eventuellt kan konvertera till ganska bra FRBR med de tillägg som nu kommer i och med de nya 
katalogreglerna (RDA), men att man behöver städa upp i de gamla posterna en hel del så som de ser 
ut idag.

6C Undervisning
Begreppet  undervisning  innefattar  allt  som  har  en  informativ  uppgift  vad  gäller  FRBR. 
Undervisning  kan  förekomma  på  högskolor  och  universitet  där  biblioteks-  och  informations-
vetenskap är ett ämne, professionella seminarier eller interna workshops. Undervisning är ett viktigt 
redskap för att synliggöra modellen; en modell,  som ingen känner till,  kommer heller aldrig att 
användas. Om FRBR integreras som en naturlig del i skolor och på arbetsplatser blir också intresset 
helt annat för modellen, och inte bara de som har ett specialintresse tar del av informationen och 
idéerna. Värt att notera här är att mycket av den framtida allmänna utbildningsinsatsen inväntar de 
eventuellt  nya  katalogiseringsreglerna  RDA (Resource  Description  and Access);  respondenterna 
menar att man idag lagt undervisningen lite grand på is. Undervisning kom inte med som en kritisk 
fråga  i  artikeln  (Zhang  & Salaba  2009b,  s.  240)  utan  återfinns  på  plats  nummer  7  i  tabell  1, 
”Teaching the FRBR model”. Anledningen till att undervisning är med i mitt resultat är troligtvis 
därför att jag själv lyfte frågan vid samtliga intervjutillfällen, då jag har ett personligt intresse härav 
i och med utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Ovanstående frågeställning räcker som enda exempel här anser jag, men för att förklara det viktiga 
bakom frågeställningen hänvisar jag till respondent nummer 2 och nummer 3. Respondent nummer 
2 menar att man kommer att vara tvungen att ha den konceptuella modellen, FRBR, i bakhuvudet 
för att  kunna förstå de nya katalogiseringsreglerna (RDA), och respondent nummer 3 menar att 
utbildning i FRBR är grunden till RDA, och att bibliotekssektorn bör känna ett ansvar vad gäller  
just undervisningen.

9 Praktiska modellrevisioner
Praktiska modellrevisioner innebär revideringar av modellen baserade på praktiska erfarenheter, det 
vill säga data och återkoppling från konkreta implementationer. Eventuellt kan denna punkt och 
nedanstående punkt  –  teoretiska  modellrevisioner  – slås  samman för  att  i  beskrivningen påtala 
skillnaderna istället, men anledningen till  att de är uppdelade är därför att en av respondenterna 
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uttalade sig positivt till praktiska men negativt till teoretiska modellrevisioner. Även här ser jag den 
röda  tråden  vad  gäller  det  pragmatiska  angreppssättet  vi  har  kunnat  se  i  ovanstående  punkter; 
fungerar det i verkligheten och inte bara på pappret? I mest kritiska frågor överlag (Zhang & Salaba 
2009b, s. 251) hittar vi motsvarigheten till praktiska modellrevisioner i punkten ”Need to verify and 
validate the FRBR model against real data and in different communities to make sure the model is 
valid and applicable” på plats 6B.

Respondent  nummer  2  menar  att  revisioner  av  modellen  nu  bör  komma  utifrån  användar-
undersökningar och verkliga erfarenheter, inte utifrån fler teoretiska justeringar. Det är bättre att 
implementera en kanske inte fullt så avancerad version, för att sedan göra revideringar vartefter. Det 
är nu allting händer, och om man fortsätter justera den abstrakta modellen utan verklig data, så kan 
tiden springa ifrån FRBR.

10 Teoretiska modellrevisioner
Teoretiska  modellrevisioner  är  det  arbete  som sker  på  den  förberedande  metanivån  vad  gäller 
FRBR. Teoretiska tolkningar och antaganden hur modellen bör fungera för att  den skall  kunna 
tolkas  och  implementeras  korrekt.  Den  främsta  anledningen  till  att  denna  punkt  finns  med  i 
resultatet  är  därför  att  det  finns  en pågående diskussion vad gäller  identifieringen av verk och 
uttryck i modellen. Vissa menar att det kan behövas ett nytt begrepp – superverk – för att hantera 
sammansatta verk, medan andra menar att så inte är fallet. De flesta problem med modellen är redan 
identifierade  och åtgärdade,  exempelvis genom tilläggen FRAD och FRSAD, och diskussionen 
gällande superverk kan vara den sista stora frågeställningen som behöver åtgärdas, och kan därför 
motivera en plats i resultatet. Inte heller här finns denna frågeställning representerad bland de mest 
kritiska frågorna överlag (Zhang & Salaba 2009b, s. 251), men den teoretiska diskussionen finns 
representerad  på  flera  ställen  i  artikeln,  bland  annat  genom ”Need  further  development  and/or 
modifications of the FRBR group 1 'Expression'  entity” och ”Need further development and/or 
modifications of the FRBR group 1 'Work' entity” på plats 5 respektive plats 13 i tabell 1 (Zhang & 
Salaba 2009b, s. 240).

Av sexton stycken uppradade frågeställningar i tabell 1 (Zhang & Salaba 2009b, s. 240), FRBR som 
modell, nämns ordet utveckling eller modifiering i åtta av fallen. Dagens problematik verkar dock 
minskat till att beröra de två frågeställningar som nämns i stycket ovan, det vill säga entiteten verk 
och entiteten uttryck. Respondent nummer 2 menar att man i dag har identifierat de huvudsakliga 
problemen med modellen, och det som eventuellt kan innebära en fortsatt problematik är tolkningen 
av  de  så kallade  sammansatta  verken.  Respondent  nummer  3  nämner samma problematik som 
respondent nummer 2; om det sammansatta verket är del av ett större verk eller om de tillsammans 
är ett uttryck som inte har något verk, det vill säga ett superverk och så vidare. Manifestation och 
exemplar är lätta att identifiera, men uttryck och verk kan vara problematiska. Respondent nummer 
4 uppmärksammar också problematiken. Uttryck kan vara svårt för många att ta till sig, och verk 
kan anses något för strikt definierat, vilket kan skapa behovet av begreppet superverk.

11 Katalogiseringsregler
En ny beskrivningsmodell, som FRBR, utan utvecklandet av tillhörande katalogiseringsregler hade 
resulterat i en modell utan egentligt syfte, så därför kan man med lätthet förstå att ”Need to develop 
cataloging rules in line with FRBR” hamnade som den mest kritiska frågan överlag i Zhang och 
Salabas (2009b, s. 251) artikel. Varför hamnar då katalogiseringsregler på en ytterst modest plats i 
min  uppsats?  Förklaringen  är  enkel.  Sedan  2007,  då  Delfistudien  genomfördes,  har  nya 
katalogiseringsregler utvecklats för att stödja FRBR, och dessa går under namnet RDA (Resource 
Description  and Access).  RDA har  nämnts  flera  gånger  i  uppsatsen  av  både  mig  själv  och av 
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samtliga respondenter, både i positiva och negativa ordalag; RDA har fått utstå en hel del kritik från 
bibliotekssektorn. Det som kommer att avgöra om katalogiseringsregler återigen blir en kritisk fråga  
eller ej har med den, nu avslutade, amerikanska utvärderingen av RDA att göra. Jag återkommer till 
RDA i min avslutande diskussion, då rapporten från utvärderingen nu är publikt tillgänglig, och jag 
vill gärna kommentera den kort.

Utsagorna från samtliga respondenter vad gäller katalogiseringsregler baserade på FRBR, handlar 
samtliga om RDA och dess framtida påverkan, så jag behandlar de kommentarerna i den avslutande 
diskussionen nedan istället, då RDA inte direkt behandlas i Zhang och Salabas (2009b) artikel som 
en kritisk fråga.

 7 Avslutande diskussion
Inledningsvis  vill  jag kommentera resultatet  i  min uppsats.  Syftet  med uppsatsen  var  att  pröva 
resultaten i Zhang och Salabas (2009b) studie genom att identifiera viktiga frågor och områden för 
FRBR  med  hjälp  av  en  egen  respondentundersökning;  en  fristående  fjärde  iteration  på  den 
befintliga  Delfistudien.  Jag  lyckades  identifiera  elva  stycken  huvudsakliga  områden  i  mitt 
intervjumaterial,  och  sedan försökte  jag  koppla  dessa  till  den  avslutande,  sjunde,  tabellen  som 
presenteras av Zhang och Salabas (2009b, s. 251) över mest kritiska frågor överlag. Intressant – och 
stärkande för  validiteten  i  min undersökning – är  att  samtliga  frågeställningar  i  nämnda tabell  
lyckades  identifieras  även  i  mitt  resultat,  om  än  med  något  annorlunda  rangordning.  För  att 
ytterligare en gång belysa rangordningen i mitt resultat: poängen var att identifiera viktiga områden 
och frågor, inte att presentera en definitiv rankning. Några frågeställningar i mitt material återfinns 
inte i nämnda sjunde tabell,  men återfinns i en eller flera av de övriga sex tabellerna i artikeln 
(Zhang & Salaba 2009b). Detta är positivt då det säger mig att ingen av frågorna är tagna ur luften, 
utan att de samtliga kan anses relevanta. Respondenterna tilläts inte själva rangordna frågorna, utan 
jag har tolkat på egen hand utifrån hur diskursen uppfattades; är respondenten positivt inställd, är 
respondenten negativt inställd eller är respondenten neutralt informativ i sina svar? Detta anser jag 
förklara varför vissa avvikelser i  prioritering mellan frågeställningar identifierade av Zhang och 
Salaba (2009b) jämfört med frågeställningar identifierade i min undersökning finns. Med detta sagt, 
vill  jag  presentera  min  övergripande  åsikt  vad  gäller  aktualiteten  idag  för  Zhang  och  Salabas 
(2009b) undersökning: jag anser att den fortfarande är ett väldigt viktigt och aktuellt bidrag till den 
gällande  FRBR-diskursen.  Dock  finns  det  två  avvikelser  i  mitt  material  som  jag  vill  belysa 
ytterligare nedan, och de är: 1) användaraspekten och 2) de nya katalogiseringsreglerna i och med 
RDA (Resource Description and Access).

 7.1 Användaraspekten
Jag anser detta område värt en egen diskussion, då det hamnade på första plats i mitt resultat över 
viktiga områden och frågeställningar. Som det framgår av resultatet i min undersökning påtalades 
användaraspekten och behovet av användarstudier flera gånger av majoriteten av respondenterna. 
Jag har försökt analysera och tolka varför denna frågeställning är så pass viktig idag, jämfört med 
2007 då Delfistudien genomfördes.  ”Finally, user research emerged as one of the top issues for 
FRBR development. […] [T]here has essentially been very little to almost no user research done in 
FRBR, particularly from users’ perspectives.” (Zhang & Salaba 2009b, ss. 251-252) Citatet påvisar 
en medvetenhet om vikten av användarnas återkoppling på FRBR, men den teoretiska aspekten 
ansågs något viktigare och rankades högre. Jag har på ett antal platser i uppsatsen försökt förklara 
svängningen från det teoretiska perspektivet till det praktiska perspektivet hos dagens respondenter, 
och  påtalat  att  i  många fall  har  de  teoretiska  frågeställningarna  och problemen behandlats  och 
åtgärdats, vilket betyder att den praktiska nyttan har getts möjlighet till ett annat fokus idag. 
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Begreppsmodellen FRBR är allmänt accepterad inom bibliotekssektorn, men implementationerna är 
fortfarande relativt få; vi behöver realisera modellen i konkreta implementationer i samförstånd med  
användarna, eller som respondent nummer 1 uttrycker det: ”det går inte idag att utveckla saker utan 
att  göra det  i  någon form av dialog med dem som skall  använda det.”  Respondent  nummer 2 
resonerar liknande och säger att ”kanske har man i applikationerna tittat mer till bibliotekarien inom 
sig än användaren inom sig.” Citaten förstärker tron på användarperspektivets framtida vikt. Externt 
stöd, vad gäller användarnas inflytande vid utvecklingen av system, finns också att finna bland 
annat  i  antologin  Informationskompetenser:  om  lärande  i  informationspraktiker  och  
informationssökning i lärandepraktiker (Hedman & Lundh red. 2009, s. 207), där Jan Nolin menar 
att information och kommunikationsteknologier skapas utifrån artefakter baserade på ingenjörers 
sätta att tänka. Nolin pratar om lärobjekt i sin artikel, men den pedagogiska grundsynen passar lika 
väl in på implementeringen av FRBR. ”Det är viktigt att olika typer av användare ser till att de på 
ett  tidigt  stadium blir  inblandade  i  utvecklingsprocessen  och  tar  kontroll  över  det  pedagogiska 
perspektivet. För ett sådant kommer alltid att byggas in.” (Hedman & Lundh red. 2009, s. 232) Sett 
utifrån  ett  modellperspektiv  påverkade  bland  annat  två  viktiga  frågeställningar  den  teoretiska 
inriktningen, och det var utvecklingen av expansionerna  FRAD som kom 2009 och FRSAD som 
kom  2010  (IFLA 2011).  Dessa  var  inte  färdigställda  när  Zhang  och  Salabas  (2009b)  studie 
genomfördes,  men är  nu  tillgängliga  i  sin  slutgiltiga  form,  vilket  gör  att  bibliotekssektorn kan 
släppa dessa frågor och framöver ägna sin tid åt den praktiska delen av FRBR.

Ett förslag på en praktisk åtgärd vad gäller användarperspektivet, där FRBR passar ypperligt in, 
anser jag vara den så kallade facetterade navigeringen i displayer och gränssnitt. Jag har tidigare i 
uppsatsen nämnt detta begrepp och kortfattat förklarat vad det går ut på. Det som gör facetterad 
navigering,  eller  facetterade  sökningar,  intressant  för  bibliotekssystem  och  FRBR  är  entitets-
strukturen och användandet av metadata för beskrivning av egenskaper. I en artikel av Jody Condit 
Fagan (2010, s. 58), där användbarheten för facetterad navigering utvärderas, kan vi läsa att ”[i]n 
library catalog interfaces, facets usually include authors, subjects, and formats, but may include any 
field that can be logically created from the MARC record”. Detta ser jag som en förlängning och en 
naturlig  utveckling  av  dagens  bibliotekssystem.  Facetter  är  i  och  för  sig  inget  nytt  för 
bibliotekssektorn.  Fagan  menar  att  användandet  av  facetter  för  att  strukturera  information,  har 
pågått  sedan  1955;  bibliotekarier  har  alltid  varit  bra  på  att  hantera  metadata,  men  nu  finns 
möjligheten att använda metadatan på ett nytt sätt (2010, s. 58), det vill säga exempelvis genom 
facetterade sökningar och FRBR. Anledningen till att jag nämner Fagan i detta stycke är därför att 
det finns stöd i hennes empiriska slutsats för min åsikt: ”[r]eviewing user studies about faceted 
browsing revealed empirical evidence that faceted browsing improves user performance.” (Fagan 
2010,  s.  65)  Dock tilläggs  att  detta  inte  nödvändigtvis  är  ett  bevis  på  att  ett  facetterat  system 
garanterar  nöjda användare,  vilket betyder att  vi  återigen kommer in på hur viktigt  det är  med 
användarstudier för att verifiera den praktiska nyttan.

 7.2 Nya katalogiseringsregler
Den största förändringen i Zhang och Salabas (2009b) resultat jämfört med resultatet i min uppsats 
är utan tvekan den då högst rankade frågan av alla, ”Need to develop cataloging rules in line with 
FRBR” (Zhang & Salaba 2009b, s. 251), vilken hamnade längst ner i min tabell över identifierade 
viktiga områden. Att denna markanta skillnad infinner sig är inte så konstig som det kan tyckas vid 
en första anblick. Arbetet med framtagandet av nya katalogiseringsregler påbörjades 2004 (Joint 
Steering Committee for Development of RDA 2010a), men det var inte förrän i juni 2010 som RDA 
officiellt  publicerades  i  och  med  online-verktyget  RDA  Toolkit.  Ett  första  utkast  av  RDA 
publicerades först 2008 vilket förklarar varför Zhang och Salabas (2009b) studie från 2007 endast 
nämner RDA i enda tabell, och på en blygsam plats nummer 8 med frågeställningen ”Need further 
development and mapping of RDA and FRBR” (Zhang & Salaba 2009b, s. 243).
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Kritik  mot  RDA,  som nästa  generations  katalogiseringsregler,  men  även mot  testperioden,  har 
framkommit under arbetets gång, både i denna uppsats och externt. Respondent nummer 2 anser att 
RDA i grund och botten är någonting bra, men riktar viss kritik genom att säga att ”[…] den här 
testperioden,  som  ingen  egentligen  tror  är  en  testperiod,  utan  en  smygimplementering”,  och 
respondent nummer 3 kommenterar att RDA ”[…] är lite ålderdomlig redan innan den har kommit” 
men ”[f]örmodligen får väl världen de nya katalogreglerna med RDA, och vi också i Sverige så 
småningom.”  Den  amerikanska  testperioden,  som utfördes  under  2010,  samt  den  efterföljande 
utvärderingsrapporten (Library of Congress 2011b) förväntas kunna svara på många av de frågor 
som cirkulerar vad gäller RDA och framtiden. Den 20 juni 2011 kom den publika versionen av 
utvärderingsrapporten, i och med dokumentet Report and Recommendations of the U.S. RDA Test  
Coordinating Committee (2011). I rapporten (Report and Recommendations […] 2011, s. 13) kan vi 
läsa att ”[t]o achieve a viable and robust metadata infrastructure for the future, the Coordinating 
Committee believes that RDA should be part of the infrastructure” samt  ”[…] the Coordinating 
Committee  recommends that  RDA should be  implemented by LC [Library of  Congress],  NAL 
[National Agricultural Library], and NLM [National Library of Medicine] no sooner than January 
2013.”  Representanter  för  de  tre  nämnda  nationalbiblioteken  skrev  ett  officiellt  uttalande  till 
rapporten, och de säger bland annat att ”[w]e believe that the long-term benefits of adopting RDA 
will be worth the short-term anxieties and costs” (Response of the Library of Congress, the National 
Agricultural  Library,  and  the  National  Library  of  Medicine  to  the  RDA  Test  Coordinating 
Committee 2011, s. 3). I klarspråk betyder detta att, om inte ett helt separat spår skapas på initiativ 
av ”utbrytare” inom bibliotekssektorn, så har respondenterna i min undersökning helt rätt när de 
säger att vi ofrånkomligen kommer att få RDA snart, med vad det nu kommer att innebära.

 7.3 Avslutande ord
När jag påbörjade uppsatsen var min ambition att försöka nå ett svar vad gäller aktualiteten i Zhang 
och Salabas (2009b) studie från 2007. Nu, när jag skriver på sista stycket i uppsatsen, anser jag 
kanske inte att jag kan presentera ett otvivelaktigt ja eller nej på den frågan, men jag tycker att jag 
kommit en bra bit på väg. Tack vare samtalen med mina respondenter samt de artiklar jag studerat i 
samband med efterforskningen kring Zhang och Salabas (2009b) studie, samt den ackompanjerande 
boken Implementing FRBR in libraries: key issues and future directions (2009a), kan min uppsats 
fungera som en mellanliggande ”recension” av studien. I och med valet av ordet mellanliggande i 
föregående mening, kommer jag naturligt in på ett förtydligande av min slutsats, och hur man kan 
presentera nästa steg i livscykeln tillhörande FRBR. Jag skrev i inledningen av diskussionen att jag 
anser att Zhang och Salabas (2009b) studie fortfarande är ett väldigt viktigt och aktuellt bidrag till  
diskursen, och min uppsats kan ses som ett teoriprövande bidrag där – inte helt oväntat – de större 
viktiga  områdena  och  frågorna  är  samma  idag  som  när  studien  genomfördes,  men  där  vissa 
avvikelser  –  på  grund  av  tidens  tand  –  infinner  sig  och  gör  mindre  justeringar  av  materialet 
behövliga. Nästa naturliga, och behövliga, steg är att genomföra en ny fullskalig Delfistudie, där 
områden och frågor på nytt identifieras och definieras utifrån det gällande behovet, förslagsvis om 
cirka två till tre år när de flesta problemen med RDA har utretts och åtgärdats, men fram till dess 
kan min uppsats  eventuellt  fungera som en mellanliggande statusrapport,  främst  sett  utifrån ett 
svenskt perspektiv.
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 8 Sammanfattning
Begreppsmodellen FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) har varit publikt 
tillgänglig sedan 1998 (Functional requirements […] 1998, s. 7), och 2007 genomförde Yin Zhang 
och Athena Salaba (2009a, 2009b) en avstämning – en Delfistudie – vars resultat publicerades 2009 
i en artikel samt i en bok. Resultatet innehöll frågeställningar och områden för FRBR vilka, enligt 
den  medverkande  internationella  panelen  i  studien,  borde  prioriteras  för  att  vidareutveckla  och 
garantera  modellens  framtida  existens.  Det  har  nu gått  drygt  fyra  år  sedan nämnda Delfistudie 
genomfördes,  och  det  är  här  denna uppsats  kommer  in  i  bilden.  Uppsatsens  syfte  är  att  pröva 
aktualiteten i resultatet genom en diskursanalys med utgångspunkt i Delfimetodens teoretiska och 
metodologiska grundsyn, eller en fristående iteration av Delphistudien om man så vill, genom en 
analys av sammanställda utsagor från fyra stycken professionellt verksamma respondenter inom den 
svenska bibliotekssektorn. Respondenterna har en personlig relation till FRBR i någon form, och 
har på så sätt möjligheten att reflektera över Zhang och Salabas (2009b) artikel.

Fyra stycken telefonintervjuer, en per respondent, utfördes under maj månad 2011, för att sedan 
transkriberas  och  analyseras  av  undertecknad.  Analysen  av  materialet  genomfördes  genom  en 
jämförelse av respondenternas reflektioner och svar med de tabelluppställningar som återfinns i 
artikeln (Zhang & Salaba 2009b). En rangordning av respondenternas svar togs fram genom att 
notera  om respondenten  ställde  sig  positiv,  neutral  eller  negativ  till  en  frågeställning  eller  ett 
område. Utsagorna stämde väl överens med det material  identifierat  och definierat  i  Zhang och 
Salabas  (2009b)  artikel,  vilket  var  mycket  positivt  sett  utifrån  uppsatsens  synvinkel  och  dess 
validitet. 

Naturligtvis  har  inte  utvecklingen stått  helt  stilla  under  fyra  år,  och  intressanta  avvikelser  kan 
noteras  i  uppsatsens  resultat.  De  identifierade  områdena  är  dock  fortfarande  desamma,  men 
prioriteringen frågeställningar emellan har förändrats. Ett fokus från det teoretiska till det praktiska 
har  infunnit  sig,  och det  kan till  stor del  förklaras genom de nya katalogiseringsreglerna RDA 
(Resource Description and Access),  vilka bygger  på FRBR. Den viktigaste  frågan i  Zhang och 
Salabas (2009b) artikel var just utvecklandet av katalogiseringsregler baserade på FRBR, och det 
har nu genomförts. I och med RDA kan man vända blicken mot användarna på allvar, och det är just  
detta som vi ser efterfrågas mest av respondenterna i uppsatsens resultat; FRBR behöver fortfarande 
bevisas vara det som användarna verkligen vill ha.

Slutsatsen vad gäller  aktualiteten i  Zhang och Salabas (2009b) artikel  är,  att  den fortfarande är 
väldigt aktuell och ett mycket viktigt bidrag till diskusen vad gäller FRBR, men att vissa justeringar 
i  rankningen frågeställningar emellan rekommenderas;  främst användaraspekten, användarstudier 
och auktoritetsarbete bör prioriteras högre idag än vad de gjorde 2007.
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